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ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT 
 DOEL 

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk 
voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere 
producten te vergelijken. 

 
 PRODUCT 

 
 

Naam Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe 
Autocallable 2 4 6 Note 2027 

 Plaatsingsagent 
La Française Global Investments 
(dochteronderneming van Caisse Fédérale 
du Crédit Mutuel Nord Europe) 

ISIN FR0013396710  Berekeningsagent La Française Global Investments 
 

Ontwikke-
laar 

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe – 
www.cmne.fr – Bel +33 3 20 78 38 38 voor meer 
informatie 

  
Openbare 
aanbieding 

 
Ja (30 januari 2019 tot 28 maart 2019) 

Emittent Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe  Notering Geen 

Garantie-
gever 

NVT  Datum waarop het 
document is 
opgesteld 

9 januari 2019 

Bevoegde 
autoriteit Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 

(FSMA) 
   

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 
 

 WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT? 
 Soort 
Schuldinstrument naar Frans recht 

 
 Doelstellingen 
U een rendement bieden dat afhankelijk is van de prestatie van een onderliggende index. Dit product kan automatisch vervroegd worden terugbetaald op 
basis van vooraf vastgestelde voorwaarden. Als het product niet automatisch vervroegd wordt terugbetaald, is het bedrag bij terugbetaling op de 
eindvervaldag gelijk aan 100% van de Nominale Waarde, eventueel vermeerderd met een bedrag dat gekoppeld is aan de prestatie van de Onderliggende 
Index. De aankoopprijs van dit product is 102% van de Nominale Waarde. 

 
Bepaling van de mogelijke winst of het mogelijke verlies 

 
• Automatische Vervroegde Terugbetaling: Als het Jaarniveau van de Onderliggende Index op een Waarderingsdatum hoger is dan of gelijk is 

aan de Grenswaarde voor Automatische Vervroegde Terugbetaling van het lopende jaar, wordt het product op de overeenkomstige datum 
vervroegd terugbetaald tegen de Nominale Waarde, plus een Jaarlijkse Winst per jaar dat sinds de belegging in het product is verstreken. 
Grenswaarde voor Automatische Vervroegde Terugbetaling: 107,5% van het Beginniveau in jaar 2, 115,0% van het Beginniveau in jaar 4 en 
122,5% van het Beginniveau in jaar 6 

• Terugbetaling op de Eindvervaldag: Als er niet wordt overgegaan tot Automatische Vervroegde Terugbetaling, wordt u op de eindvervaldag 
terugbetaald volgens een van de volgende bepalingen: 

- Als het Eindniveau van de Onderliggende Index hoger is dan of gelijk is aan 100% van het Beginniveau, ontvangt u een bedrag dat gelijk 
is aan 100% van de Nominale Waarde, plus 100% van de Gemiddelde Eindprestatie van de index, die wordt berekend door het Begin- en 
Eindniveau van de Onderliggende Index met elkaar te vergelijken. 

- Als het Eindniveau van de Onderliggende Index lager is dan 100% van het Beginniveau, ontvangt u een bedrag dat gelijk is aan 100% van 
de Nominale Waarde. 

 
 

Belangrijke datums en waarden van het product 

Onderliggende index: iSTOXX 50 Equal Weight Decrement 5% Index® (BBG-code: ISXE50E5 Index) 
Uitgiftedatum: 29 maart 2019 
Eindvervaldatum: 29 maart 2027 (als er niet is overgegaan tot vervroegde terugbetaling) 
Aankoopprijs: 102% van de Nominale Waarde 
Uitgifteprijs: 100% van de Nominale Waarde 
Nominale Waarde: 100 € 
Waarderingsdatums 

- Initiële Waarderingsdatum: 29 maart 2019 
- Waarderingsdatums: 22 maart 2021, 21 maart 2023 en 21 maart 2025 
- Eindwaarderingsdatums: 21 april 2025, 21 mei 2025, 23 juni 2025, 21 juli 2025, 21 augustus 2025, 22 september 2025, 21 oktober 2025, 

21 november 2025, 22 december 2025, 21 januari 2026, 23 februari 2026, 23 maart 2026, 21 april 2026, 21 mei 2026, 22 juni 2026, 21 juli 
2026, 21 augustus 2026, 21 september 2026, 21 oktober 2026, 23 november 2026, 21 december 2026, 21 januari 2027, 22 februari 2027 en 
22 maart 2027 

- Eindwaarderingsdatum: 22 maart 2027 
Datums van Automatische Vervroegde Terugbetaling: 29 maart 2021, 28 maart 2023 en 28 maart 2025 
Beginniveau: slotkoers van de Onderliggende Index op de Initiële Waarderingsdatum 
Eindniveau: rekenkundig gemiddelde van de 24 slotkoersen van de Onderliggende Index op de Eindwaarderingsdatums 
Jaarlijkse Winst: 3,75% 

Al deze gegevens worden bepaald door de Berekeningsagent en zijn afhankelijk van de regels inzake overdracht die zijn opgenomen in de juridische 
documentatie van het product. 

http://www.cmne.fr/
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Vervroegde terugbetaling en aanpassingen 

Het rendement (indien van toepassing) dat u op de datum van vervroegde terugbetaling ontvangt, kan afwijken van de hierboven beschreven 
scenario's en kan lager zijn dan het bedrag dat u hebt belegd. 

Om rekening te houden met de gevolgen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op de Onderliggende Index van het product, 
voorziet de juridische documentatie met betrekking tot het product in (i) aanpassingsmodaliteiten en, in sommige gevallen, (ii) de vervroegde 
terugbetaling van het product. Deze elementen kunnen leiden tot kapitaalverlies. Meer informatie over deze gebeurtenissen en de gevolgen ervan 
vindt u in de juridische documentatie van het product. 

De weergegeven terugbetalingsbedragen zijn uitgedrukt in verhouding tot de Nominale Waarde (en niet noodzakelijk de door de belegger belegde 
bedragen), exclusief kosten, commissielonen, sociale en fiscale bijdragen die van toepassing zijn op deze belegging, en behoudens faillissement of 
wanbetaling door de Emittent. 

 
 Beoogde retailbelegger 
Dit product is ontwikkeld voor retailbeleggers die: 

- een beleggingshorizon op lange termijn hebben die gelijk is aan de Aanbevolen periode van bezit, namelijk 8 jaar; 
- willen beleggen in een kapitaalgroeiproduct om hun globale portefeuille te diversifiëren; 
- de nominale waarde op de eindvervaldag willen beschermen en begrijpen dat de betalingen door de emittent afhankelijk zijn van zijn vermogen om deze 

te verrichten; 
- voldoende kennis hebben van de financiële markten, en meer specifiek van gestructureerde effecten die gekoppeld zijn aan de aandelenmarkt, of 

geïnformeerd zijn over het risico en rendement ervan; 
- ermee instemmen om, met het oog op het behalen van een potentieel rendement, te worden blootgesteld aan een zeker risiconiveau dat in 

overeenstemming is met de onderstaande samenvattende risico-indicator, en zich bewust zijn van de eventuele vervroegde terugbetaling van het 
product. 

 
 WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN? 

 Risico-indicator 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Laagste 
risico 

Hoogste 
risico 

 
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe 
groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. 

- We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 op 7; dat is een lage risicoklasse. 
- Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties als laag worden geschat, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een 

slechte markt heel klein is. 
- U hebt het recht om ten minste 100% van uw kapitaal terug te ontvangen (kapitaal betekent de Nominale Waarde). Bedragen daarboven en extra 

rendementen zijn afhankelijk van toekomstige marktprestaties en derhalve onzeker. Deze bescherming tegen toekomstige marktprestaties is niet van 
toepassing als u uw belegging voor de eindvervaldag verkoopt. 

- Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. Bijkomende informatie over alle risico's vindt u in de 
juridische documentatie van het product, meer bepaald in de artikels met betrekking tot de risico's. 

 
 Prestatiescenario's 

 
Belegging van 10.000 EUR 
Scenario's  1 jaar 4 jaar 8 jaar 

(aanbevolen beleggingsduur) 
 
Stressscenar
io 

Wat u zou kunnen terugkrijgen na 
aftrek van de kosten 9.766 EUR 9.764 EUR 9.803 EUR 

Gemiddeld jaarlijks rendement -2,33% -0,59% -0,25% 
 
Ongunstig 
scenario 

Wat u zou kunnen terugkrijgen na 
aftrek van de kosten 10.257 EUR 10.019 EUR 9.803 EUR 

Gemiddeld jaarlijks rendement 2,57% 0,05% -0,25% 
 
Gematigd 
scenario 

Wat u zou kunnen terugkrijgen na 
aftrek van de kosten 10.485 EUR 10.539 EUR 10.539 EUR 

Gemiddeld jaarlijks rendement 4,84% 1,32% 0,66% 
 
Gunstig scenario 

Wat u zou kunnen terugkrijgen na 
aftrek van de kosten 10.705 EUR 11.274 EUR 11.698 EUR 

Gemiddeld jaarlijks rendement 7,04% 3,04% 1,98% 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 8 jaar, op basis van verschillende scenario's, als u 10.000 EUR inlegt. De 
weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. 
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze 
belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Het positieve gemiddelde jaarlijkse rendement in het ongunstige scenario is het resultaat van 
de toepassing van de regelgeving. Andere ongunstige scenario's die leiden tot een negatief gemiddeld jaarlijks rendement en kapitaalverlies zijn 
mogelijk. In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor de toekomst. 

Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoelang u de belegging/het product aanhoudt. 

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen 
betalen. 

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 8 jaar aanhoudt. Het 
daadwerkelijke risico kan sterk verschillen indien u het product niet aanhoudt tot de 
eindvervaldatum, en u kunt dan minder terugkrijgen. U riskeert uw product niet gemakkelijk te 
kunnen verkopen, of het te moeten verkopen tegen een prijs die een aanzienlijke invloed heeft 
op hoeveel u terugkrijgt. 
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De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. 
In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. 

 
 WAT GEBEURT ER ALS CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE NIET KAN 

UITBETALEN? 
Bij wanbetaling of faillissement van de Emittent kunt u het gehele belegde bedrag kwijtraken.  
Het product is niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers. 

 WAT ZIJN DE KOSTEN? 
De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten 
omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. 

De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties 
wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10.000 EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en 
kunnen in de toekomst veranderen. 

 
 Kosten in de loop van de tijd 

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u 
informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben. 

 
Belegging van 10.000 EUR    
Scenario's Als u verkoopt na 1 jaar Als u verkoopt na 4 jaar Op de eindvervaldag 

Totale kosten 490 EUR 490 EUR 440 EUR 
Effect op het rendement (verlaging van 
de opbrengst) per jaar 4,90% 1,23% 0,55% 

 

 Samenstelling van de kosten 
Onderstaande tabel geeft het volgende weer: 

- het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het einde van de aanbevolen periode van 
bezit; 

- de betekenis van de verschillende kostencategorieën. 
 

   Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar  
 
Eenmalige 
kosten 

Instapkosten 0,55% Het effect van de kosten die reeds in de prijs zijn inbegrepen 

Uitstapkosten 0,00% Het effect van de kosten wanneer uw belegging vervalt 

 
Vaste 
kosten 

Portefeuilletransactie-
kosten 0,00% Het effect van de kosten als wij de onderliggende beleggingen van het 

product aankopen of verkopen 

Overige vaste kosten 0,00% Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw 
beleggingen 

 
Incidentele 
kosten 

Prestatievergoedingen 0,00% Het effect van de prestatievergoedingen. Wij nemen deze kosten af van uw 
belegging als het product beter presteert dan zijn referentie-index 

Carried interests 0,00% Het effect van de carried interests 
 

 HOELANG MOET IK HET PRODUCT HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN? 
Aanbevolen periode van bezit: 8 jaar 

De aanbevolen periode van bezit van het product loopt tot 29 maart 2027, wat overeenkomt met de eindvervaldag van het product. De looptijd van het 
product is echter niet van tevoren bekend, omdat het vervroegd kan worden terugbetaald. 

Onder normale marktomstandigheden kunt u dit product op de secundaire markt verkopen tegen een prijs die afhankelijk is van de op dat moment geldende 
marktparameters, waardoor het belegde bedrag aan risico's kan worden blootgesteld. Als u beslist om uw product voor de eindvervaldag te verkopen, 
riskeert u kapitaalverlies dat niet van tevoren kan worden gemeten. Als u uw product voor de eindvervaldag verkoopt, worden uitstapkosten van 0,50% 
afgetrokken van de marktprijs. 

Onder uitzonderlijke marktomstandigheden of in geval van beperkte liquiditeit of technische storingen, kan het onmogelijk zijn om het product te verkopen. 
 

 HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN? 
Klachten in verband met het product of de ontvangen dienst kunnen schriftelijk worden gericht aan: La Française Global Investments - Klantenservice - 
Boulevard Raspail 128, 75006 Parijs, Frankrijk, of via e-mail naar: reclamations.clients@lafrancaise-group.com 

 

 ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
De informatie in dit Essentiële-informatiedocument vormt geen aanbeveling om het product te kopen of te verkopen, en is geen vervanging voor het 
persoonlijke advies door uw adviseur. 

Bijkomende informatie over het product, alsook over de bijbehorende risico's, vindt u in de juridische documentatie van het product. Deze is kosteloos 
beschikbaar op: https://www.creditmutuel.fr/cmne/fr/banques/groupe/investisseurs.html. 

De sponsor van de Onderliggende Index waarborgt, verkoopt, noch promoot het product, en neemt er geen enkele verantwoordelijkheid voor. De als 
onderliggende waarde gebruikte index is beschermd door de regelgeving inzake intellectuele eigendom. 

mailto:reclamations.clients@lafrancaise-group.com
https://www.creditmutuel.fr/cmne/fr/banques/groupe/investisseurs.html
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