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SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE 

De samenvatting bestaat uit informatie die moet worden meegedeeld op grond van Bijlage XXII bij gedelegeerde 
Verordening (EU) 486/2012 van 30 maart 2012 en gedelegeerde Verordening (EU)  862/2012 van 4 juni 2012, 
genaamd "Onderdelen". Deze onderdelen zijn genummerd in de afdelingen A tot en met E (A.1 –E.7). 

Deze samenvatting bevat alle Onderdelen die in deze samenvatting moeten worden opgenomen voor dit soort 
effecten en de Emittent. De nummering van de Onderdelen kan lacunes bevatten omdat bepaalde Onderdelen niet 
zijn opgenomen. 

Het kan zijn dat een Onderdeel in de samenvatting moet worden opgenomen gelet op het soort effecten en de 
betrokken emittent, maar voor dat Onderdeel geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dat geval zal een 
korte beschrijving van het Onderdeel worden opgenomen in de samenvatting met de vermelding ‘niet van 
toepassing’.  

 

Afdeling A — Inleiding en waarschuwingen 
 

Onderdeel  

A.1. 

Algemene 
waarschuwing 
inzake de 
samenvatting 

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basis Prospectus dd. 16 
december 2016 die visa nr. 16-593 van de Franse Autoriteit Financiële Markten (l'Autorité 
des marchés financiers) heeft ontvangen op 16 december 2016 (het "Basis Prospectus") 
inzake het programma van uitgifte van Obligaties (het "Programma") van CFCMNE. 

Elke beslissing om te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven in het kader van het 
Programma (de "Obligaties") moet gebaseerd zijn op een grondig onderzoek van het Basis 
Prospectus door de beleggers, met inbegrip van de door verwijzing opgenomen documenten, 
alle aanvullingen dienaangaande en de definitieve voorwaarden inzake de betrokken 
Obligaties (de "Definitieve Voorwaarden"). 

Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in dit Basis Prospectus en de 
Definitieve Voorwaarden bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt, kan de eiser volgens 
de nationale wetgeving van de Lidstaat van de EER, vereist worden om de kosten voor de 
vertaling van dit Basis Prospectus en de Definitieve Voorwaarden te dragen voordat de 
rechtsvordering wordt ingesteld. 

Er kan tegen niemand uitsluitend op basis van deze samenvatting inclusief de vertaling ervan 
een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering worden ingesteld in een Lidstaat, tenzij de 
inhoud ervan misleidend, onjuist of inconsistent wanneer zij samen wordt gelezen met de 
andere delen van het Basis Prospectus of de Definitieve Voorwaarden, of wanneer zij, samen 
met de andere delen van het Basis Prospectus gelezen, niet de kerngegevens bevat zoals 
gedefinieerd in artikel 2.1 van de Prospectusrichtlijn om beleggers te helpen wanneer zij 
overwegen in de Obligaties te investeren. 
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A.2. 

Informatie 
inzake de 
toestemming 
van de 
Emittent 
inzake het 
gebruik van 
het Prospectus 

In het kader van elk aanbod van Obligaties in Frankrijk, in België en in iedere andere 
Lidstaat van de EER (de "Landen van de Publieke Aanbieding") die niet zijn vrijgesteld 
van de verplichting om een prospectus te publiceren krachtens de Prospectusrichtlijn (een 
"Publieke Aanbieding"), stemt de Emittent in met het gebruik van het Basis Prospectus in 
het kader van een Publieke Aanbieding van alle Obligaties gedurende de aanbiedingsperiode 
die vermeld staat in de betrokken Definitieve Voorwaarden (de "Aanbiedingsperiode") en 
in de Landen van de Publieke Aanbieding vermeld in de betrokken Definitieve Voorwaarden 
door de gemachtigde financiële tussenpersoon vermeld in de betrokken Definitieve 
Voorwaarden (elke een "Bevoegde Aanbieder"). 

De bovenstaande toestemming is van toepassing op alle Aanbiedingsperiodes die 
(desgevallend) vallen binnen de 12 maanden na de datum van de visa van de Franse AFM 
(Autorité des Marchés Financiers) op het Basis Prospectus. 

De voorwaarden van de Publieke Aanbieding moeten aan de beleggers worden 
meegedeeld door de Bevoegde Aanbieder op het tijdstip van de Publieke Aanbieding. 

Samenvatting van de uitgifte 

In het kader van het aanbod van de Obligaties gedaan in België (het "Land van de Publieke 
Aanbieding"), waarbij dit aanbod niet geniet van de vrijstelling van de verplichting om een 
prospectus te publiceren krachtens de Prospectusrichtlijn (de "Publieke Aanbieding"), 
stemt de Emittent in met het gebruik van het Basis Prospectus in het kader van een Publieke 
Aanbieding van de Obligaties gedurende de periode gaande van 23 januari 2017 
(inbegrepen) tot en met 20 maart 2017 (de "Aanbiedingsperiode") in het Land van de 
Publieke Aanbieding door La Française Bank en elke financiële tussenpersoon (de 
"Bevoegde Aanbieders").  

 
 
 
 
 

 
De voorwaarden van de Publieke Aanbieding moeten aan de beleggers worden 
meegedeeld door de Bevoegde Aanbieder op het tijdstip van de Publieke Aanbieding. 

In het kader van ieder aanbod van Obligaties in Frankrijk en in België en in iedere andere 
EER Lidstaat die niet zijn vrijgesteld van de verplichting om een prospectus te publiceren 
krachtens de Prospectusrichtlijn (een "Publieke Aanbieding"), stemt de Emittent in met 
het gebruik van het Basis Prospectus in het kader van een Publieke Aanbieding van alle 
Obligaties gedurende de aanbiedingsperiode die vermeld staat in de betrokken Definitieve 
Voorwaarden (de "Aanbiedingsperiode") en in de Landen van de Publieke Aanbieding 
vermeld in de betrokken Definitieve Voorwaarden door de gemachtigde financiële 
tussenpersoon vermeld in de betrokken Definitieve Voorwaarden (elke een "Bevoegde 
Aanbieder"). 

Afdeling B – Emittent 
 

Onderd
eel 

Titel  

B.1. Officiële en handelsnaam 
van de Emittent. 

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (“CFCMNE” of de 
Emittent) is een coöperatieve vennootschap met veranderlijk 
kapitaal die valt onder de Franse Code Monétaire et Financier en 
die onderworpen is aan de bepalingen ervan. CFCMNE is de 
moedervennootschap van de groep Crédit Mutuel Nord Europe 
("CMNE"), onderdeel van de Groep Crédit Mutuel. CFCMNE heeft 
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als doel de gemeenschappelijke belangen te beheren van de 
aangesloten lokale kassen en leden, en de technische en financiële 
werking van de aangesloten kassen te vergemakkelijken. Ze heeft 
met name tot doel: 

 deposito's van fondsen te ontvangen van alle natuurlijke en 
rechtspersonen, in het bijzonder van de aangesloten kassen, 
en elke invordering en betaling te verzekeren voor rekening 
van zijn deposanten, 

 tussen de aangesloten kassen een compensatiemechanisme 
in te stellen, 

 aan de aangesloten kassen voorschotten met of zonder 
bijzondere toewijzing te betalen, 

 wederbeleggingen te doen van liquiditeiten of 
spaartegoeden, 

 kapitaal aan te trekken door middel van leningen, 
voorschotten of disconto's, emissies van aandelen of 
obligatieleningen, emissies van coöperatieve 
beleggingscertificaten, prioritaire rentedragende aandelen 
zonder stemrecht (actions à intérêt prioritaire sans droit de 
vote) onderworpen aan het stelsel van artikel 11 bis van de 
Franse wet van 10 september 1947 – waarbij de geldelijke 
voordelen in een dergelijk geval worden bepaald door een 
beslissing van de Raad van Bestuur – evenals via elk 
middel toegelaten door de voormelde wet van 1947 en de 
daaropvolgende teksten, 

 elke participatie te nemen in alle verrichtingen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het 
vennootschapsdoel, 

 en algemener, om zowel voor eigen rekening als voor 
rekening van de aangesloten kassen, alle transacties uit te 
voeren overeenkomstig zijn statuut als kredietinstelling, 
alle beleggingsdiensten uit te voeren en alle activiteiten als 
makelaar en tussenpersoon inzake verzekeringstransacties. 

B.2. Vestigingsplaats en 
rechtsvorm van de 
Emittent/ wetgeving 
waaronder de Emittent 
werkt en land van 
oprichting van de 
Emittent 

CFCMNE is een coöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk 
kapitaal naar Frans recht (société coopérative à forme anonyme à 
capital variable de droit français), ingeschreven in het handels- en 
vennootschapsregister van Rijsel onder nummer 320.342.264. De 
maatschappelijke zetel van CFCMNE is gevestigd te 4 Place 
Richebe, 59000 Rijsel, Frankrijk. 
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B.4b Beschrijving van enige 
bekende tendensen die 
zich voordoen voor de 
Emittent en de sectoren 
waarin zij werkzaam is. 

 Reglementering 

De wetgeving en reglementering die op financiële instellingen van 
toepassing zijn, kunnen gedeeltelijk een impact hebben op de 
Emittent. De nieuwe maatregelen die werden voorgesteld en 
aangenomen bevatten strengere kapitaal- en liquiditeitsvereisten, 
financiële transactietaksen, beperkingen en belastingen op de 
verloning van werknemers, beperking op commerciële 
bankactiviteiten, strengere vereisten met betrekking tot interne 
controle en transparantie, strengere gedragsregels, verplichte 
clearing en rapportage van het verhandelen van derivaten, 
verplichting om de risico’s met betrekking tot het verhandelen van 
over-the-counter derivaten en de invoering van nieuwe versterkte 
toezichthoudende autoriteiten. 

De nieuwe aangenomen maatregelen of ontwerp maatregelen, zoals 
de Europese richtlijn CRD 4 en de Europese verordening CRR van 
26 juni 2013 (die de internationale hervorming van Basel III op de 
verplichtingen omtrent eigen vermogen voor kredietinstellingen 
naar Europees recht omzet) of de wet van 26 juli 2013 op de opdeling 
en regulering van bancaire activiteiten, kunnen een impact hebben 
op de Emittent. 

Macro-Economische Omstandigheden 

De macro-economische en marktomstandigheden hebben een 
impact op het bedrijfsresultaat van de Emittent. Gezien de aard van 
haar activiteiten, is de Emittent gevoelig aan macro-economische en 
marktomstandigheden in Europa, die gedurende de laatste jaren 
turbulent zijn geweest. 

Het herstel van de mondiale economie lijkt te worden bevestigd met 
een groei van 1% voor 2016 volgens het IMF (bron : World 
Economic Outlook – oktober 2016), al blijven er duidelijke 
verschillen tussen landen of zones. Het herstel lijkt ingezet in de 
Verenigde Staten en in de Angelsaksische landen terwijl de 
eurozone fragiel blijft met een hoge werkloosheidsgraad en een 
Europese economie die afhankelijk is van de ondersteuningspolitiek 
van de ECB. Verder heeft het Brits referendum over de Europese 
Unie in juni 2016 bijgedragen tot de factoren van onzekerheid die 
wegen op de groei in de eurozone. De vermindering van de 
overheidstekorten blijft eveneens een prioriteit. 
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B.5. Beschrijving van de 
Groep van de Emittent en 
de plaats van de Emittent 
binnen de Groep 

De groep CMNE is actief in 7 Franse departementen (Aisne, 
Ardennes, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais en Somme) via een 
netwerk van 559 verkooppunten. De groep CMNE is ook aanwezig 
in België via het netwerk Beobank dat in mei 2016 het andere 
Belgische bankfiliaal van de groep, BKCP, heeft opgeslorpt. De 
groep CMNE telt bijna 1,6 miljoen klanten (netwerken in Frankrijk 
en België), bijna 4.500 medewerkers en meer dan 1.500 beheerders 
van lokale kassen. De groep is ook actief in Luxemburg in de sector 
van levensverzekeringen (Nord Europe Life Luxembourg of 
“Nell”). 

De activiteiten van de groep CMNE zijn gestructureerd rond drie 
beroepstakken: 

1. De Bank die de Franse, Belgische en ondernemingsnetwerken 
groepeert. Het Franse Netwerk (of “Bankverzekeringen Frankrijk”) 
groepeert de retailbankactiviteiten (krediet, sparen, verzekeringen) 
voor particulieren, ondernemers, ambachtslui, verenigingen, 
landbouwers en plaatselijke gemeenschappen. Het Belgische 
Netwerk (of “Bankverzekeringen België”): de bankactiviteit van de 
groep CMNE in België wordt gerealiseerd via BEOBANK. Het 
netwerk Ondernemingen: de divisie ondernemingen biedt aan 
ondernemingen op haar grondgebied krediet en roerende en 
onroerende leasing aan. 

2. Verzekeringen: bestaat uit de structuren van de holding Nord 
Europe Assurances (NEA), ACMN Vie voor levensverzekeringen, 
ACMN IARD voor schadeverzekeringen, North Europe Life 
Belgium en Nord Europe Life Luxembourg. De divisie kan alle 
verzekeringsproducten ontwikkelen die haar netwerk van lokale 
Kassen verdeelt, maar ook haar Belgische netwerk en haar 
Luxemburgse dochteronderneming. 

3. Asset Management met de Groep Française (“La Française”). La 
Française AM positioneert zich in 2015 als een asset manager met 
een volledig aanbod voor een gediversifieerde doelgroep 
(institutionelen, banknetwerken). 

- Voorts heeft de Groep een zeker aantal minderheidsdeelnemingen 
en diensten die zij aanbiedt aan andere vennootschappen van de 
Groep gegroepeerd in een enkele Divisie diensten en diverse 
activiteiten. 
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B.9 Winstprognoses of -
Schattingen 

Niet van toepassing. Er werden geen winstprognoses of -schattingen 
gemaakt. 

B.10. Voorbehouden in het 
verslag van de 
commissaris 

Niet van toepassing. De verslagen van de commissaris over de op 31 
december 2014 en 31 december 2015 afgesloten boekjaren bevatten 
geen opmerkingen. 

Het beperkt onderzoek van de commissaris van de verkorte 
halfjaarcijfers over de periode van 1 januari tot 30 juni 2016 bevat 
geen opmerkingen. 

 

B.12. Belangr
ijkste 
historis
che 
financië
le 
informa
tie 

Balans 

(in miljoen 
euro) 

30/06/ 

2016 

30/06/ 

2015 
(gecorrig
eerd)(1) 

31/12/201
5 

31/12/2014 
(gecorrigeer
d) 

2015/2014 

Balanstotaal 41.489 42.071 41.144 41.737 +1.42% 

Eigen 
vermogen, 

aandeel Groep 

2.703 2.543 2.665 2.498 +6.70% 

Geplaatst 
kapitaal 

1.277 1.289 1.266 1.295 +2.23% 

 

Winst- en 
verliesrekeni

ng 

(in miljoen 
euro) 

30/06/ 
2016 

30/06/ 
2015 
(gecorrig
eerd)(1) 

31/12/201
5 

31/12/2014 
(gecorrigeer
d) 

2015/2014 

Nettoresultaat 
bancair bedrijf 

515 590 
1.173 1.152 +1.83% 

Bruto 
bedrijfsresulta

at 

95 160 
354 363 +2.60% 

Bedrijfsresult
aten (%)(2) 

81.5% 72.9% 
69.8% 68.4% - 

 

Resultaat vóór 
belastingen 

96 148 
345 344 +0.43% 

Belastingen 
over het 

40 64 
134 118 +13.53% 
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resultaat en 
minderheids-

belangen 

Netto resultaat 
aandeel van de 
Groep (%) 

56 84 
211 226 +6.39% 

(1) Het bedrag “Eigen vermogen, aandeel Groep” gepubliceerd op 31 december 
2014 bedroeg 2.505M€. De vermindering met 7 M€ stemt overeen met de 
vaststelling van een schuld tegenover zekere werknemers in het kader van 
de distributie van kosteloze aandelen door een vennootschap van de Groep. 
De impact van de correctie op het resultaat 2014 bedraagt -3 M€ vergeleken 
met de evolutie van de schuld op jaarbasis (Zie ook noten 14b, 22a en 29 
van het Jaarrapport 2015). Op dezelfde wijze bedroeg het bedrag “Eigen 
Vermogen, aandeel Groep” gepubliceerd op 30 juni 2015 2.553 M€, een 
vermindering van 10 M€ waarvan -3M€ impact op het jaarresultaat. 

(2) Rekening houdend met de impact van IFRIC 21 

De Common Equity Tier 1 (CET1) solvabiliteitsratio van Crédit Mutuel Nord Europe 
op 31 december 2015 bedraagt 14,13% (berekend op basis van de regels CRR/CRD4 
gepubliceerd op 26 juni 2013, met transpositieperiode (toepassing van de 
transpositiebepalingen op aftrekken)). De globale ratio bedraagt 17,70%. 
Er heeft zich geen wezenlijke nadelige verandering in de financiële of commerciële 
toestand van de Groep voorgedaan sinds 30 juni 2016. Er is geen wezenlijk nadelige 
verandering gekomen in de vooruitzichten van de Groep sinds 31 december 2015. 

 

   
 

B.13. Recente gebeurtenissen 
die van bijzonder belang 
zijn voor de uitgevende 
instelling en die van grote 
betekenis zijn voor de 
beoordeling van haar 
solvabiliteit 

Niet van toepassing 

B.14. Mate van afhankelijkheid 
van de Emittent van 
andere instanties binnen 
de Groep 

Niet van toepassing 

B.15. Belangrijkste activiteiten 
van de Emittent 

De Caisse Fédérale heeft als doel de gemeenschappelijke belangen 
van de aangesloten kassen en leden te beheren, en om de technische 
en financiële werking van de aangesloten kassen te 
vergemakkelijken. 
 
Ze heeft met name als doel: 
 
 deposito's van fondsen te ontvangen van alle natuurlijke en 

rechtspersonen, in het bijzonder van de aangesloten kassen, en 
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elke invordering en betaling te verzekeren voor rekening van 
zijn deposanten, 

 
 tussen de aangesloten kassen een compensatiemechanisme in te 

stellen, 
 
 aan de aangesloten kassen voorschotten met of zonder 

bijzondere toewijzing te betalen, 
 
 wederbeleggingen te doen van liquiditeiten of spaartegoeden, 

kapitaal aan te trekken door middel van leningen, voorschotten 
of disconto's, emissies van aandelen of obligatieleningen, 
emissies van coöperatieve beleggingscertificaten, prioritaire 
rentedragende aandelen zonder stemrecht onderworpen aan het 
stelsel van artikel 11 bis van de Franse wet van 10 september 
1947 – waarbij de geldelijke voordelen in een dergelijk geval 
worden bepaald door een beslissing van de Raad van Bestuur – 
evenals via elk middel toegelaten door de voormelde wet van 
1947 en de daaropvolgende teksten, 

 
 elke participatie te nemen in alle verrichtingen die rechtstreeks 

of onrechtstreeks te maken hebben met het vennootschapsdoel, 
 
 en algemener, om zowel voor eigen rekening als voor rekening 

van de aangesloten Kassen alle transacties uit te voeren 
overeenkomstig zijn statuut als kredietinstelling, alle 
beleggingsdiensten, alle activiteiten als makelaar en 
tussenpersoon inzake verzekeringstransacties. 

B.16. Instantie(s) of 
persoon/personen die de 
Emittent rechtstreeks of 
onrechtstreeks in handen 
hebben of controleren 

Het kapitaal van de Emittent is volledig in handen van de 156 lokale 
Kassen die lid zijn van Crédit Mutuel Nord Europe. Het stemrecht 
is gevestigd volgens de volgende regel: een basisstem plus een 
bijkomende stem voor 1.000 leden (sociétaires), zonder dat het 
totaal voor een zelfde Lokale Kas meer mag bedragen dan 10. 
Binnen elke Lokale Kas is het kapitaal volledig in handen van de 
leden waarvan het stemrecht op de volgende regel gebaseerd is: één 
persoon, één stem. Hiervoor wordt verwezen naar onderdeel B.5. 

B.17. Aan de uitgevende 
instelling of haar 
obligaties toegekende 
rating 

De Senior Obligaties hebben geen rating gekregen. 

De rating van de Achtergestelde Obligaties, indien toepasselijk, zal 
worden gepreciseerd in de betreffende Definitieve Voorwaarden. 

Op heden heeft het niet-achtergestelde lange termijnkrediet van 
CFCMNE een rating “A” toegewezen gekregen door Standard & 
Poor’s Credit Market Services France SAS. Op heden maakt de 
achtergestelde schuld van CFCMNE niet het voorwerp uit van een 
rating. Standard & Poor’s Credit Market Services France SAS is 
gevestigd binnen de Europese Unie en ingeschreven in 
overeenstemming met Verordening (EG) 1060/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus, zoals 
gewijzigd (de "Verordening Ratingbureaus"), en is opgenomen in 
de lijst van ratingbureaus gepubliceerd op de website van de 
Europese Autoriteit Financiële Markten 
(https://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-
CRAs) overeenkomstig de Verordening Ratingbureaus. 
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Een rating is geen aanbeveling om te financiële producten te kopen, 
verkopen of aan te houden en kan op ieder ogenblik worden 
geschorst, gewijzigd of teruggenomen door het rating agentschap die 
de rating heeft toegekend. 

  Samenvatting van de uitgifte 

  De Obligaties hebben geen rating gekregen. 
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Afdeling C — Effecten 
 

Ge-
geven 

Titel  

C.1 Type, categorie en 
identificatie van de 
Obligaties 

De Obligaties worden uitgegeven per serie (elk een "Serie"), op 
dezelfde datum of verschillende datums. De Obligaties van 
eenzelfde Serie moeten (in ieder opzicht behoudens de datum van de 
uitgifte, het totale nominale bedrag, de eerste betaling van de rente) 
onderworpen worden aan dezelfde modaliteiten, waarbij de 
Obligaties van elke Serie onderling vervangbaar zijn. Elke Serie kan 
per tranche worden uitgegeven (elk een Tranche) met dezelfde 
uitgiftedatum of verschillende uitgiftedatums. De specifieke 
modaliteiten van elke Tranche (met name, zonder dat deze lijst 
uitputtend is, het totale nominale bedrag, de uitgifteprijs, de 
terugbetalingsprijs en desgevallend de interest,  alle te betalen in het 
kader van deze Obligaties), worden bepaald door de Emittent en 
zullen vastgelegd zijn in de Definitieve Voorwaarden. 

De Obligaties worden uitgegeven naar believen van de Emittent, 
ofwel aan toonder, ingeschreven in de boeken van Euroclear France 
(handelend als centrale bewaarhouder) die de rekeningen van de 
rekeninghouders bij Euroclear France crediteert (de 
Rekeninghouders), of op naam en, in een dergelijk geval, naar 
believen van de betrokken houder, beheerd op naam, ingeschreven 
in de boeken van een door de betrokken drager aangewezen 
Rekeninghouder, dan wel zuiver op naam, ingeschreven op een 
rekening die wordt aangehouden door de Emittent of door een 
gemachtigde instelling die handelt voor rekening van de Emittent. 

In de op uitgifte van Obligaties toepasselijke definitieve 
voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden)  wordt een 
identificatienummer (ISIN-Code) vermeld. 

  Samenvatting van de uitgifte  

Serie Nr.: 134 

Tranche Nr. : 1 

Totale Nominale Bedrag: Het Totale Nominale Bedrag zal 
op zijn minst gelijk zijn aan EUR 
3.000.000. Het Totale Nominale 
Bedrag zal gepubliceerd worden 
door de Emittent op de website 
https://www.creditmutuel.fr/cm
ne/fr/banque-
mutualiste/investisseurs ten 
laatste op de Uitgiftedatum. 

ISIN CODE : FR0013229366 

Gemeenschappelijke Code: 154271112 
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  Vorm van de Obligaties: Gedematerialiseerde obligaties 
aan toonder 

  Centrale Bewaarhouder: Euroclear France 

C.2 Valuta Mits inachtneming van naleving van alle relevante wetten, 
verordeningen en richtlijnen kunnen de Obligaties worden 
uitgegeven in euro, Amerikaanse dollar, Japanse yen, Zwitserse 
frank, Engelse pond en in elke andere munteenheid overeen te 
komen tussen de Emittent en de desbetreffende Gemachtigde 
Agent(en) (Agent(s) Placeur(s)), zoals vermeld in de desbetreffende 
Definitieve Voorwaarden 

  Samenvatting van de uitgifte 

  De munteenheid van de Obligaties is EUR. 

C.5 Beschrijving van 
eventuele beperkingen op 
de vrije 
overdraagbaarheid van de 
Obligaties. 

Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen inzake de aankoop, de 
aanbieding, de verkoop en de levering van de Obligaties en het bezit 
en de distributie van het Basis Prospectus of andere documenten 
aangaande de aanbieding, bestaan er geen beperkingen op de vrije 
overdraagbaarheid van de Obligaties. 

Samenvatting van de uitgifte 

Geen beperking. 

 

C.8 Beschrijving van de aan 
de Obligaties verbonden 
rechten 

Emissieprijs 

De Obligaties kunnen worden uitgegeven tegen fractiewaarde of met 
een prijsreductie of een premie in verhouding tot de nominale 
waarde. 

  Nominale waarde 

  De Obligaties van eenzelfde Serie hebben de nominale waarde 
vermeld in de relevante Definitieve Voorwaarden, waarbij in 
herinnering wordt gebracht dat er slechts één enkele nominale 
waarde per Serie kan bestaan. 

  Rangorde van schuldvorderingen 

  De Obligaties kunnen worden uitgegeven op een senior basis of op 
achtergestelde basis. 

De Senior Obligaties zijn rechtstreekse, onvoorwaardelijke en niet 
achtergestelde verbintenissen, zonder waarborg, van de Emittent, die 
onderling dezelfde prioriteit zullen hebben en (onder voorbehoud 
van de wettelijk verplichte uitzonderingen van het Franse recht) 
dezelfde prioriteit als alle andere huidige of toekomstige, niet-
achtergestelde schulden en garanties, zonder waarborgen, van de 
Emittent. 
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De Achtergestelde Obligaties, daaronder begrepen, in voorkomend 
geval, de verschuldigde interesten, zijn rechtstreekse, 
onvoorwaardelijke, achtergestelde verbintenissen van de Emittent, 
zonder waarborgen, die dezelfde rang zullen hebben en onderling 
zonder enig voorrecht of prioriteit zijn, met: 

dezelfde rang (pari passu) als alle andere, huidige en 
toekomstige, rechtstreekse, onvoorwaardelijke, 
achtergestelde verbintenissen van de Emittent, 
zonder waarborgen; 

een hogere rang (senior) dan participatieleningen 
toegekend aan de Emittent, dan participatietitels 
uitgegeven door de Emittent en aan alle 
verbintenissen van de Emittent die zogezegd 
superachtergesteld zijn (achtergestelde 
verbintenissen van de laagste rang), huidige of 
toekomstige; 

een lagere rang (junior) (A) dan de achtergestelde 
verbintenissen, huidige of toekomstige, waarvan de 
voorwaarden bepalen dat ze een hogere rang 
genieten dan de Achtergestelde Obligaties en, in 
voorkomend geval, aan de interesten die erop zijn 
verschuldigd, en (B) dan de achtergestelde 
verbintenissen die genieten van een prioriteit op 
basis van dwingende en/of suppletieve wettelijke 
bepalingen; 

een lagere rang (junior) (A) dan de niet-achtergestelde 
verbintenissen, huidige of toekomstige en (B) dan 
niet-achtergestelde verbintenissen die genieten van 
een prioriteit op basis van dwingende en/of 
suppletieve wettelijke bepalingen. 

De Emittent verbindt zich ertoe, tot de effectieve terugbetaling van 
het geheel van Achtergestelde Obligaties, om de huidige en 
toekomstige achtergestelde schuldeisers waarvan de 
schuldvordering een gelijke rang heeft of zal hebben aan die van de 
Achtergestelde Obligaties, op gelijke wijze te behandelen. 

  Handhaving van de lening in zijn rangorde (Senior Obligaties) 

 De Emittent garandeert dat zolang de Obligaties (met uitzondering 
van de Achtergestelde Obligaties) in omloop zullen zijn, zij geen 
hypotheek zal creëren of zal toelaten dat een hypotheek blijft 
voortbestaan op de goederen en onroerende rechten die hij heeft of 
zou kunnen hebben, en dat zij geen pand zal vestigen of laten 
vestigen op haar handelszaak tot zekerheid van andere 
verbintenissen, tenzij de verbintenissen van de Emittent op grond 
van de Obligaties dezelfde waarborgen van dezelfde rangorde 
hebben. 
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Deze verbintenis heeft uitsluitend betrekking op de uitgiften van 
Obligaties van de Emittent en heeft geen enkele invloed op de 
vrijheid van de Emittent om te beschikken over de eigendom op haar 
goederen of om onder andere omstandigheden een zekerheid te 
vestigen op genoemde goederen. 

  Gevallen van vervroegde opeisbaarheid (Senior Obligaties): 

De Senior Obligaties kunnen vervroegd worden opgeëist op initiatief 
van de houders ervan of hun Vertegenwoordiger indien: 

   de Emittent op de vervaldag een verschuldigde hoofdsom 
of verschuldigde interesten onder de Obligaties niet betaalt 
en aan deze wanprestatie niet binnen de 45 kalenderdagen 
een einde wordt gesteld; 

   de Emittent één van zijn andere verplichtingen onder de 
Obligaties niet voldoet en aan deze wanprestatie geen einde 
wordt gesteld binnen de 60 kalenderdagen; of 

   de Emittent een voorstel van algemeen uitstel van betaling 
van zijn schulden doet, de benoeming van een mandataris 
ad hoc vraagt, een bemiddelingsprocedure met zijn 
schuldeisers of een vrijwaringsprocedure aanvangt; of een 
vonnis wordt gewezen waarin de gerechtelijke vereffening 
of de totale overdracht van de onderneming van de Emittent 
wordt bevolen, of in de mate toegestaan door de wet, de 
Emittent wordt onderworpen aan een andere procedure van 
vereffening of faillissement. 

  Gedwongen uitvoering (Achtergestelde Obligaties) 

  Er bestaan geen gevallen van vervroegde opeisbaarheid voor de 
Achtergestelde Obligaties. Bijgevolg, als de Emittent tekortkomt aan 
bepaalde verplichtingen onder de Achtergestelde Obligaties, 
waaronder de betaling van het volledige bedrag aan interesten, zullen 
de Houders geen recht hebben om de vervroegde terugbetaling van 
de Achtergestelde Obligaties te eisen. 

In ieder geval kunnen de Houders van Achtergestelde Obligaties, na 
geschreven notificatie aan de Financieel Agent, de Achtergestelde 
Obligaties opeisbaar maken voor het Vervroegde 
Terugbetalingsbedrag verminderd met alle interesten tot op de 
effectieve datum van terugbetaling, in voorkomend geval, de datum 
waarop de notificatie zal zijn ontvangen door de Financieel Agent, 
in geval van gerechtelijke of vrijwillige vereffening door de 
Emittent. 

  Belastingen 

  Alle betalingen van de hoofdsom en interesten met betrekking tot de 
Obligaties gedaan door of voor rekening van de Emittent worden 
gedaan zonder voorheffing of inhouding ten titel van enige belasting 
van welke aard ook opgelegd, geheven of geïnd door Frankrijk of 
voor rekening van Frankrijk, of enige politieke onderafdeling of 
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autoriteit daarvan of daarbinnen die de bevoegdheid heeft om 
belastingen op te leggen, tenzij zulke voorheffing of inhouding 
wettelijk vereist is. 

  Indien de betalingen van een hoofdsom of interesten verband 
houdend met Obligaties overeenkomstig het Franse recht 
onderworpen zijn aan een voorheffing of aftrek  ten titel van enige 
belastingen van welke aard ook, op dit ogenblik of in de toekomst, 
verbindt de Emittent zich binnen de door de wet toegestane mate, en 
onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, ertoe om zijn 
betalingen te verhogen  zodat de houders van de Obligaties alle 
bedragen ontvangen die zouden zijn betaald indien geen dergelijke 
aftrek of voorheffing werd toegepast. 

 Een betaling verricht op grond van de Obligaties is onderworpen aan 
de wetten, reglementen, of richtlijnen, met name op fiscaal vlak. 

Toepasselijk recht 

De Obligaties zijn onderworpen aan Frans recht. 

 Samenvatting van de uitgifte 

  Emissieprijs: 100% van het Totale Nominale Bedrag. 

  Aangegeven Nominale Waarde: EUR 1.000 

C.9 Rente, opeisbaarheid en 
terugbetalingsmodaliteite
n en vertegenwoordiging 
van de Obligatiehouders 

Gelieve eveneens onderdeel C.8 hierboven te raadplegen. 

 Geïndexeerde Obligaties 

Voor de betalingen van interest inzake Geïndexeerde Obligaties, 
gelieve de onderdelen C.10 en C.18 te raadplegen. 

Samenvatting van de uitgifte 

Basisrente: Voor de betalingen van rente inzake Geïndexeerde 
Obligaties, gelieve de onderdelen C.10 en C.18 te raadplegen van  de 
Samenvatting van de uitgifte. 
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 1. Finale Terugbetalingsbedrag 

Het Finale Terugbetalingsbedrag zal worden beerkend volgens de 
Finale Terugbetalingsformule. 

Finale Terugbetalingsformule: 

Producten STR Vanille: 

Vanille Effecten Call: 

Constant Percentage 1 + Hefboom * Call 

Waarbij: 

Call = Max (Waarde van Finale Terugbetaling – Percentage 
Uitoefenprijs ; Bodempercentage) 

Constant Percentage 1 = 90% 

Hefboom: 100% 

Waarde van Finale Terugbetaling = Onderliggende 
Referentiewaarde (zoals hieronder gedefinieerd) 

Percentage Uitoefenprijs = 90% 

Onderliggende Referentiewaarde = Slotkoers Referentiewaarde 
(zoals hieronder gedefinieerd) gedeeld door de Uitoefenprijs van de 
Onderliggende Referentiewaarde (zoals hieronder gedefinieerd) 

Slotkoers Referentiewaarde: gemiddelde waarde van de 
Referentiewaarde voor iedere Waarderingsdag (i) 

Waarderingsdag (i): 

voor (i)=1 : 22 april 2026 

voor (i)=2 : 22mei 2026 

voor (i)=3 : 22juni 2026 

voor (i)=4 : 22juli 2026 

voor (i)=5 : 24 augustus 2026 

voor (i)=6 : 22september 2026 

voor (i)=7 : 22oktober 2026 

voor (i)=8 : 23 november 2026 

voor (i)=9 : 22december 2026 

voor (i)=10: 22januari 2027 
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voor (i)=11 : 22februari 2027 

voor (i)=12 : 22maart 2027 

Uitoefenprijs van de Onderliggende Referentiewaarde:  

Slotkoers van de Uitoefenprijs (zoals toepasselijk)  

Slotkoers van de Uitoefenprijs: 

Slotkoers van de Onderliggende Referentiewaarde op de 
Uitoefendatum 

Uitoefendatum: 22 maart 2017 

 

2. Automatische Vervroegde Terugbetalingsbedrag 

Het Automatische Vervroegde Terugbetalingsbedrag zal worden 
berekend op basis van de Terugbetalingsformule in geval van 
Vervroegde Automatische Terugbetaling: 

Aangegeven Nominale Waarde x (Terugbetalingspercentage 
RAA + Uittredingstarief RAA) 

Waarbij: 

Terugbetalingspercentage RAA = 100% 

Uittredingstarief RAA = 20% 

Geval van Automatische Vervroegde Terugbetaling: 

toepasselijke RAA STR 

Waarbij: 

Waarde RAA STR groter of gelijk aan Automatische Vervroegde 
Terugbetalingsniveau op de Evaluatiedata van Automatische 
Vervroegde Terugbetaling krachtens de Evaluatieperiode van 
Automatische Vervroegde Terugbetaling. 

Datum van Evaluatie van Automatische Vervroegde 
Terugbetaling : 18 maart 2022, 21 maart 2022, 22 maart 2022 of 
indien één van deze data geen Beursdag is, dan zullen deze datum 
alsook de Data van Evaluatie van Automatische Vervroegde 
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Terugbetaling daarop volgend respectievelijk worden overgedragen 
naar de volgende Beursdag. 

Datum van Automatische Vervroegde Terugbetaling : 29 maart 
2022 

Evaluatieperiode van Automatische Vervroegde Terugbetaling: 
van de eerste Datum van Evaluatie van Automatische Vervroegde 
Terugbetaling (inbegrepen) tot de laatste Datum van Evaluatie van 
Automatische Vervroegde Terugbetaling (inbegrepen). 

Automatische Vervroegde Terugbetalingsniveau: 110% van de 
Gemiddelde Waarde van de Onderliggende Referentiewaarde op de 
Evaluatiedatum van Automatische Vervroegde Terugbetaling. 

 

C.10 Betaling van de rente in 
verband met afgeleide 
instrumenten 

Niet van toepassing. 

C.11 Notering en toelating tot 
de handel 

De obligaties zullen kunnen worden toegelaten tot de handel op 
Euronext Parijs en/of elke andere gereglementeerde markt en/of elke 
niet-gereglementeerde markt, zoals vermeld in de desbetreffende 
Definitieve Voorwaarden. Een Serie van Obligaties kan slechts het 
voorwerp uitmaken van één toelating tot de handel. 

  Samenvatting van de uitgifte 

  Niet van toepassing. 

C.15 Beschrijving van de 
impact van de 
onderliggende waarde op 
de waarde van de 
investering 

De terugbetalingsbedragen, de bedragen van de interest en te leveren 
prestaties van de Geïndexeerde Obligaties zijn afhankelijk van de 
waarde van de Onderliggende Waarde, hetgeen van invloed kan zijn 
op de investeringswaarde van de Obligaties. 

  Samenvatting van de uitgifte 

  De waarde van de Geïndexeerde Obligaties kan worden beïnvloed 
door de index EURO STOXX Select Dividend 30. 

  Deze Onderliggende Waarde heeft namelijk een impact op de finale 
terugbetaling en het bedrag van de vervroegde terugbetaling, welke 
worden berekend volgens de in onderdeel C.9 vermelde 
berekeningsformule. 

C.16 Geïndexeerde Obligaties - 
Vervaldag 

Onder voorbehoud van de naleving van alle toepasselijke wetten, 
verordeningen en richtlijnen, elke looptijd van minimum een maand 
vanaf de initiële uitgiftedatum. 

  Samenvatting van de uitgifte 

  De vervaldatum van de Geïndexeerde Obligaties is 30 maart 2027 
(indien geen vervroegde terugbetaling). 
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C.17 Geïndexeerde Obligaties - 
Leveringsreglement 

De Geïndexeerde Obligaties worden in contanten afgewikkeld, 
behalve de volgende Obligaties die eveneens kunnen worden 
afgewikkeld via fysieke levering: Aandeel-Geïndexeerde Obligaties 
(één enkel aandeel of aandelenmand), Fonds-Geïndexeerde 
Obligaties (één enkel fonds of fondsenmand) en CLN. 

De CLN kunnen eveneens het voorwerp uitmaken van een betaling 
op basis van een prijs bepaald door veiling georganiseerd door 
ISDA. De gekozen betalingswijze dient te worden vermeld in de 
Definitieve Voorwaarden. De datum van de fysieke betaling voor de 
Geïndexeerde Obligaties die desgevallend fysiek worden betaald, is 
de Vervaldatum, behoudens Gevallen van Storing van het 
Reglement (Cas de Perturbation du Règlement). 

  Samenvatting van de uitgifte 

  De Geïndexeerde Obligaties worden niet fysiek afgewikkeld. 

C.18 Winst van Geïndexeerde 
Obligaties 

De winst van de Geïndexeerde Obligaties wordt berekend op basis 
van de volgende formules: Vaste Coupon STR, Coupon Digital, 
Coupon Snowball Digital, Lopende Coupon Digital, Lopende 
Coupon bij Desactivatie-A, Lopende Coupon bij Desactivatie-B, 
Coupon Stellar, Coupon Cappucino, Coupon Cliquet, Coupon 
Driver, Coupon Som, Coupon Max, Coupon Min, Coupon FI 
Digital, Coupon Range Accrual, Coupon Combination Floater, 
Coupon PRDC, Coupon FI Digital Floor, Coupon FI Digital Cap of 
Coupon FI Target. 

De Geïndexeerde Obligaties kunnen eveneens vaste of variabele 
interest opleveren. 

Samenvatting van de uitgifte 

De opbrengst van de Geïndexeerde Obligaties wordt berekend op 
basis van de berekeningsformules beschreven in C.9.  

  

  

C.19 Geïndexeerde Obligaties - 
Definitieve Prijs, 
Slotprijs, Referentieprijs, 
Slotniveau 

Definitieve Prijs (Prix Final), Referentieprijs (Prix de Référence), 
Slotprijs (Prix de Clôture) of het Slotniveau van de Geïndexeerde 
Obligaties (Niveau Final des Obligations Indexées) of een andere 
referentieprijs wordt aangegeven in de betrokken Definitieve 
Voorwaarden en bepaald volgens de in de Modaliteiten vastgestelde 
parameters. 

  Samenvatting van de uitgifte 

Zie C.9 Samenvatting van de Uitgifte – Finale Terugbetalingsbedrag 
en Automatische Vervroegde Terugbetalingsbedrag hierboven. 
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C.20 Geïndexeerde Obligaties - 
Beschrijving van de 
onderliggende waarde, en 
plaatsen waar informatie 
daarover kan worden 
ingewonnen 

De Onderliggende Waarde van de Geïndexeerde Obligaties kan zijn: 
een aandeel, index, inflatie-index, dividend, munteenheid, deel van 
een fonds of een mand van voornoemde elementen, of een formule, 
strategie of combinatie ervan, zoals vermeld in de desbetreffende 
Definitieve Voorwaarden 

Samenvatting van de uitgifte 

De onderliggende waarde(n) van de Geïndexeerde Obligaties is de 
index EURO STOXX Select Dividend 30 en de informatie inzake 
deze onderliggende waarde is te vinden op http://www.stoxx.com. 

C.21 Markt(en) De toepasselijke Definitieve Voorwaarden preciseren desgevallend 
de gereglementeerde markt(en) waarvoor het Basis Prospectus wordt 
gepubliceerd, zoals aangegeven in bovenstaande onderdeel C.11 
Samenvatting van de uitgifte. 

  Samenvatting van de uitgifte 

  Voor indicaties op de markt waar de Obligaties desgevallend zullen 
worden verhandeld en waarvoor het Basis Prospectus gepubliceerd 
is, gelieve onderstaande onderdeel C.11 Samenvatting van de uitgifte 
te consulteren. 
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Afdeling D — Risico’s 
 

Gege-ven Titel  
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D.2. Kerngegevens over de 
voornaamste risico’s die 
specifiek zijn voor de 
Emittent of zijn 
exploitatie en activiteiten 

Potentiële beleggers dienen kennis en ervaring te hebben inzake 
transacties op de kapitaalmarkten en dienen de risico's van de 
Obligaties goed te kunnen beoordelen. 

Sommige risicofactoren kunnen de mogelijkheid van de Emittent 
om haar verplichtingen onder de Obligaties na te leven 
beïnvloeden, waarbij zij bepaalde factoren eventueel niet kan 
controleren. 

De hieronder beschreven risico's, alsmede andere risico's die tot nu 
toe niet geïdentificeerd zijn, of die op dit moment niet als 
belangrijk worden beschouwd door de Emittent, kunnen een 
wezenlijke nadelige invloed hebben op haar activiteiten, financiële 
toestand en / of de resultaten. 

Moeilijke marktomstandigheden en / of macro-economische 
omstandigheden kunnen een wezenlijke nadelige invloed hebben 
op de bancaire activiteiten, en aldus op de financiële situatie, van 
CFCMNE, haar omzet en haar winstgevendheid. 

Wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen, vooral in reactie op 
de financiële crisis, kunnen een nadelige invloed hebben op de 
Emittent en de economische en financiële omgeving waarin hij zijn 
activiteiten verricht. 

De herfinancieringsvoorwaarden van de Emittent en de 
voorwaarden voor de toegang tot liquiditeiten kunnen 
verslechteren door de heropleving van de crisis omtrent de 
staatsschuld in de eurozone, door verslechterende economische 
omstandigheden, door haar notering, of andere factoren meer direct 
gerelateerd aan de Emittent. 

Een aanzienlijke verhoging van de provisies kan een nadelig effect 
hebben op de bedrijfsresultaten van de Emittent. Grote incidenten 
inzake de informatiesystemen en / of operationele voorzieningen 
van de Emittent kunnen aanzienlijke verliezen en een 
verslechtering van haar financiële situatie veroorzaken. 
Risicocategorieën inherent aan de activiteiten van de Emittent: 

 (i) het krediet- en tegenpartijrisico; 

 (ii) het marktrisico; 

(iii) het liquiditeitsrisico; 

(iv) het interestrisico; 

(v) het systeemrisico; 

(vi) operationele risico’s; 

(vii) het risico van niet-compliance en het 
reputatierisico; 
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 (viii) het verzekeringsrisico; en 

(ix) het concurrentieel risico. 

De Emittent is ook onderhevig aan de volgende risico’s: 

- potentiële belangenconflicten, 

- het kredietrisico van de Emittent, 

- het risico van potentiële belangenconflicten met de 
Plaatsingsagent, de Financiële Agent en de Berekeningsagent; 

- het risico gelieerd aan verbonden ondernemingen, en 

- het risico met betrekking tot een stemming in het Verenigd 
Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. 
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D.3 Kerngegevens inzake de 
voornaamste risico's die 
specifiek zijn voor de 
Obligaties 

Naast de risico's (met inbegrip van het risico van niet-nakoming) 
die een invloed kunnen hebben op de mogelijkheid van de Emittent 
om haar verplichtingen na te komen in verband met Obligaties die 
worden uitgegeven in het kader van het Programma, zijn bepaalde 
factoren essentieel bij het bepalen van het marktrisico verbonden 
aan de Obligaties uitgegeven in het kader van het Programma. 
Onder deze factoren zijn met name: 

Financiële risico's 

Het kan zijn dat de Obligaties niet voor alle beleggers een goede 
belegging zijn. Elke potentiële belegger moet de opportuniteit van 
een belegging in de Obligaties inschatten in het licht van zijn 
persoonlijke situatie. 

De Obligaties kunnen onderworpen zijn aan een optionele 
terugbetaling door de Emittent. Het bestaanvan een optie van 
terugbetaling van de Obligaties neigt de marktwaarde ervan te 
beperken. De algemene verwachting is dat de Emittent de 
Obligaties terugbetaalt wanneer de kosten van zijn 
schuldfinanciering lager zijn dan de interestvoet van de Obligaties. 
In deze gevallen zijn beleggers over het algemeen niet in staat om 
de ontvangen middelen te herbeleggen in financiële effecten met 
een rendement dat even hoog is als de terugbetaalde Obligaties. 

De Obligaties kunnen onderworpen zijn aan een optionele 
terugbetaling naar believen van de Houders. Het uitoefenen van 
een optie van terugbetaling naar believen van de Houders voor 
bepaalde Obligaties kan de liquiditeit van de Obligaties van 
dezelfde Serie aantasten, ook al is de optie van terugbetaling voor 
die Obligaties niet gelicht. Afhankelijk van het aantal Obligaties 
van eenzelfde Serie waarvoor de optie van terugbetaling voorzien 
in de betreffende Definitieve Voorwaarden zal zijn gelicht, kan de 
markt in de Obligaties waarvoor zulk recht van terugbetaling niet 
uitgeoefend is illiquide worden. Anderzijds kunnen de 
investeerders die de vervroegde terugbetalingen van hun Obligaties 
gevraagd hebben niet in staat zijn om de fondsen ontvangen naar 
aanleiding van die vervroegde terugbetaling te herbeleggen in 
financiële effecten met een rendement dat even hoog is als de 
terugbetaalde Obligaties. 

De houders van Achtergestelde Obligaties zijn in het algemeen 
blootgesteld aan een verhoogd uitvoeringsrisico en verliesrisico in 
geval van insolvabiliteit van de Emittent dan de houders van Senior 
Obligaties en de vereisten inzake de geschiktheid van het eigen 
vermogen raken de uitgifte en modaliteiten van de Achtergestelde 
Obligaties. 

De Obligaties kunnen zonder gewaarborgd kapitaal zijn, wat het 
gedeeltelijke of volledige verlies van het oorspronkelijk belegde 
kapitaal tot gevolg kan hebben. 

Risico’s inzake het rendement 
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Het effectieve rendement van de Obligaties dat door de houder 
wordt verkregen kan lager zijn dan het aangegeven rendement 
vanwege de transactiekosten. 

De marktwaarde van de Obligaties die zijn uitgegeven onder pari 
of met een uitgiftepremie neigt gevoeliger te zijn voor 
schommelingen in verband met veranderingen in de interestvoet 
dan klassieke rentedragende Obligaties. 

Als betalingen (van de hoofdsom en / of interesten, en al dan niet 
op de vervaldag of anderzijds) op Geïndexeerde Obligaties worden 
berekend aan de hand van een of meer Onderliggende Waarden, is 
het rendement van de Obligaties gebaseerd op de schommelingen 
in de waarde van de Onderliggende Waarde, die zelf fluctueert. De 
waardefluctuaties van de Onderliggende Waarde zijn 
onvoorzienbaar. Hoewel het mogelijk is om over historische 
gegevens van de Onderliggende Waarde te beschikken, mag de 
historische performantie van de Onderliggende Waarde niet 
worden beschouwd als een indicatie voor toekomstige prestaties. 

Een beroep op het hefboomeffect kan het risico van waardeverlies 
van de Geïndexeerde Obligatie verhogen. 

Raadpleeg de "Samenvatting van de uitgifte" hieronder voor een 
aantal specifieke risico's van elke klasse van Obligaties.Juridische 
risico's 

Risico's in verband met de fiscaliteit 

Potentiële kopers en verkopers van de Obligaties moeten in 
gedachten houden dat zij kunnen worden verplicht om belastingen 
en andere taksen of heffingen te betalen in het land waar de 
Obligaties worden overgedragen, dan wel in andere landen. In 
sommige landen bestaan er geen formele posities van de fiscus en 
geen rechterlijke beslissingen inzake financiële instrumenten zoals 
Obligaties. 

Risico's in verband met een wetswijziging 

De Obligaties worden beheerst door het Franse recht dat van kracht 
is op de datum van het Basis Prospectus. Er wordt niet 
gegarandeerd dat een rechterlijke beslissing of een verandering in 
de wetgeving of de administratieve praktijk na de datum van dit 
Basis Prospectus geen invloed kan hebben op de Obligaties. 

Geen beperking van de schuldgraad voor Achtergestelde 
Obligaties 

Het is de Emittent niet verboden om titels uit te geven of te 
waarborgen of om zich te verbinden onder schuldtitels met een 
rang van schuldvordering hoger of gelijk aan deze van 
Achtergestelde Obligaties. De wet n°2016-1691 van 9 december 
2016 met betrekking tot de transparantie, het bestrijden van 
corruptie en de modernisering van het economische leven, de 
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zogenaamde Sapin II, wijzigt, met ingang van 12 december 2016, 
de hierarchie van de schuldeisers van kredietinstellingen ingeval 
van gerechtelijke ontbinding en vereffening. Deze wet introduceert 
een nieuwe klasse van schuldtitels di voorrang hebben op 
achtergestelde instrumenten. Als een dergelijke categorie van titels 
gecreëerd wordt, komen de Houders van Achtergestelde Obligaties 
achter de houders van deze titels in de verdeling. 

Risico's verband houdend met de modaliteiten van de Obligaties 

De Obligatiehouders die niet aanwezig en niet vertegenwoordigd 
zijn op een Algemene Vergadering, kunnen gebonden zijn door de 
stem van de aanwezige of vertegenwoordigde Obligatiehouders, 
ook al zijn zij niet akkoord met deze stemming. 

Samenvatting van de uitgifte 

Risico's in verband met de risicoblootstelling van de onderliggende 
waarde 

De -Geïndexeerde Obligaties verlenen een blootstelling aan de 
index EURO STOXX Select Dividend 30 (de Onderliggende 
Waarde). 

Een dergelijke Obligatie kan een gelijkaardig of groter risico 
inhouden (met name in geval van hefboomeffect) dan een 
rechtstreekse belegging in de onderliggende waarde. 

Specifieke risico's gekoppeld aan de aard van de Onderliggende 
Waarde 

De Onderliggende Waarde omvat risico's die er eigen aan zijn en 
die de houder van de Obligaties blootstellen aan een geheel of 
gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Zo zal bijvoorbeeld een 
Obligatie zijn rendement of zijn terugbetalingsbedrag zien 
fluctueren op basis van de ontwikkeling van de koers of de prijs 
van deze Onderliggende Waarde. Deze specifieke risico's kunnen 
bovendien gekoppeld zijn aan een buitengewone gebeurtenis die 
invloed heeft op deze Onderliggende Waarde. De beleggers 
moeten de risico's begrijpen die een invloed kunnen hebben op de 
desbetreffende Onderliggende Waarde alvorens in deze Obligatie 
te beleggen. 

D.6 Basisgegevens inzake de 
significante factoren op 
basis waarvan de risico's 
in verband met de 
Geïndexeerde Obligaties 
kunnen worden bepaald 

Gelieve eveneens onderdeel D.3 hierboven te raadplegen. 

Waarschuwing: in bepaalde omstandigheden kunnen de 
houders van de Obligaties de waarde van hun belegging 
gedeeltelijk verliezen. 
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Afdeling E - Aanbod 
 

Ge-
geven 

Titel  

E.2b Redenen voor de 
aanbieding en gebruikt 
van de opbrengsten 

Behoudens andersluidende bepalingen in de betrokken Definitieve 
Voorwaarden, wordt de netto opbrengst van de uitgifte van elke 
Tranche van Obligaties gebruikt voor de financiering van de 
activiteiten van de Emittent. 

  Samenvatting van de uitgifte 

  De netto-opbrengst van de Obligatie-emissie bestemd om te voorzien 
in de financieringsbehoeften van de activiteiten van de Emittent. 

E.3 Modaliteiten van de 
Aanbieding 

De Obligaties mogen te koop worden aangeboden aan het publiek in 
Frankrijk en/of een andere Lidstaat van de EER waarin het Basis 
Prospectus is "gepassport" en die is gespecificeerd in de 
toepasselijke Definitieve Voorwaarden. 

  Met uitzondering van de bepalingen van onderdeel A.2 hierboven, 
heeft noch de Emittent, noch een Gemachtigde Agent(en) (Agent(s) 
Placeur(s)) een persoon machtiging gegeven om, ongeacht de 
omstandigheden, een Publieke Aanbieding te doen en niemand is 
gemachtigd om het Basis Prospectus te gebruiken in het kader van de 
aangeboden Obligaties. Deze aanbiedingen worden niet in naam van 
de Emittent of de Gemachtigde Agent(en), of Bevoegde Aanbieders 
gedaan, en noch de Emittent, noch de Bemiddelende Agenten of 
Bevoegde Aanbieders zijn verantwoordelijk voor diegene die deze 
aanbiedingen doen. 

  Er bestaan beperkingen inzake de aankoop, de aanbieding, de 
verkoop en de levering van de Obligaties en het bezit en de distributie 
van het Basis Prospectus of andere documenten in verschillende 
landen. 

  Samenvatting van de uitgifte 

  De Obligaties worden aan het publiek aangeboden in Frankrijk en in 
België. 

  Aanbiedingsperiode: Van 23 januari (inbegrepen) tot en met 20 maart 
2017 (inbegrepen). 

  Aanbiedingsprijs: 100%. 

  Voorwaarden waaraan de Aanbieding is onderworpen: de 
aanbiedingen van Obligaties zijn onderhevig aan hun uitgifte en aan 
alle bijkomende voorwaarden bepaald in de algemene voorwaarden 
van de Financiële Tussenpersonen, medegedeeld aan de 
investeerders door deze Financiële Tussenpersonen. 

  Beschrijving van de procedure voor de aanvraag tot inschrijving: 
Niet van toepassing. 

  Informatie over het minimumbedrag en maximumbedrag van de 
intekening: Niet van toepassing. 
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  Modaliteiten en publicatiedatum van de resultaten 

  van de Aanbieding: Niet van toepassing. 

E.4 Belangen, met inbegrip 
van tegenstrijdige 
belangen die de 
uitgifte/aanbieding 
aanzienlijk kunnen 
beïnvloeden 

De betrokken Definitieve Voorwaarden zullen de belangen van de 
natuurlijke personen of rechtspersonen betrokken bij de uitgifte van 
de Obligaties preciseren. 

  Samenvatting van de uitgifte 

  Niet van toepassing, voor zover de Emittent weet, heeft geen enkele 
persoon die aan de uitgifte deelneemt hierin een belang dat van 
gevoelige betekenis is voor de uitgifte of de aanbieding van de 
Obligaties. 

   

E.7 Schatting van de 
uitgaven door de 
Emittent of de aanbieder 
ten laste van de belegger 
gelegd 

De betrokken Definitieve Voorwaarden zullen de schattingen van de 
uitgaven voor elke Tranche van Obligaties preciseren. 

Samenvatting van de uitgifte 

  Niet van toepassing, geen enkele uitgave zal ten laste van de belegger 
worden gelegd. 

 
 


