
• Een beleggingstermijn van maximaal 9 jaar.

• Inschrijvingsprijs: 100%1 van de nominale waarde (namelijk 1.000 EUR per coupure).

•  De voorwaarden voor terugbetaling en rendement zijn verbonden met de iSTOXX® index Global Diversity Enhanced 
Impact Select 30 Price (EUR), bestaande uit 30 aandelen van wereldwijd opererende bedrijven, die werden geselecteerd 
op basis van hun liquiditeit, hun relatief lage historische volatiliteit en hun relatief hoge dividendrendement, vergeleken 
met de andere aandelen waaruit het universum van de index bestaat, uit de ondernemingen die het meest betrokken 
zijn, op de schaal van hun regio en hun sector, bij de bevordering van de diversiteit op de werkplek en de strijd tegen 
discriminatie.

•  Een mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling2 van het kapitaal1, 3 (namelijk 1.000 EUR per coupure) 
vermeerderd met een respectieve terugbetalingspremie1, 3 van 8%, 16% of 24% in het jaar 2, 4 of 6 als de slotkoers van 
de index die is geobserveerd op 31 augustus 2022, 2 september 2024, 31 augustus 2026 respectievelijk hoger is dan of 
gelijk is aan 108%, 116% of 124% van de initiële waarde ervan.

•  In afwezigheid van automatische vervroegde terugbetaling2, een terugbetaling op de eindvervaldatum van het 
kapitaal1, 3 (namelijk 1.000 EUR per coupure) vermeerderd met een eventuele terugbetalingspremie1, 3 gelijk aan 140% 
van de positieve prestatie die is genoteerd door de index. Indien de prestatie van de index nul of negatief is, zal er geen 
enkele terugbetalingspremie worden betaald. Wanneer de prestatie van de index gelijk is aan de variatie tussen de initiële 
waarde en de gemiddelde eindwaarde ervan4. 

•  Emittent: Goldman Sachs International. Rating5: S&P: A+ (stabiel vooruitzicht) / Moody’s: A1 (stabiel vooruitzicht) / Fitch: 
A+ (stabiel vooruitzicht). 

(1)  Exclusief instapkosten van 2%.
(2)  De kans dat het mechanisme voor automatische vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd, is zeer klein.
(3)	 	Exclusief	 toepasselijke	fiscaliteit	Behoudens	 faillissement,	 risico	op	 faillissement	of	bail-in	 (inbreng	van	de	particuliere	

sector) van de emittent.
(4)  Wanneer de gemiddelde eindwaarde gelijk is aan het gemiddelde van de slotkoersen die genoteerd zijn op de 19 

volgende observeringsdata: 29 maart 2028, 2 mei 2028, 29 mei 2028, 29 juni 2028, 31 juli 2028, 29 augustus 2028,  
29 september 2028, 30 oktober 2028, 29 november 2028, 29 december 2028, 29 januari 2029, 28 februari 2029,  
29 maart 2029, 30 april 2029, 29 mei 2029, 29 juni 2029, 30 juli 2029, 29 augustus 2029, 31 augustus 2029. Deze gemiddelde 
eindwaarde kan zowel hoger als lager zijn dan de werkelijk geobserveerde waarde van de index op de eindvervaldatum. 

(5)  Ratings	op	24	april	2020.	Een	rating	wordt	slechts	ter	informatie	gegeven	en	vormt	geen	aanbeveling	om	de	effecten	van	
de emittent te kopen, verkopen of houden. Deze kan te allen tijde door het ratingbureau worden geschorst, gewijzigd of 
geschrapt. Raadpleeg voor meer informatie de websites:

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings en https://www.fitchratings.com/site/definitions

We raden u aan om de Juridische documentatie (zoals vastgelegd in dit document) aandachtig door te lezen voordat u in dit 
product belegt. In geval van een klacht kunt u de sectie «Klachtendienst» op pagina 11 van dit document raadplegen.
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Soort belegging De Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Booster Note Global 
Diversity Impact 2029 is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door 
Goldman Sachs International. Door in te schrijven, leent de belegger geld aan de 
emittent, die zich ertoe verbindt om, in afwezigheid van automatische vervroegde 
terugbetaling1, op de eindvervaldatum het kapitaal terug te betalen2 vermeerderd 
met een eventuele terugbetalingspremie2 gelijk aan 140% van de positieve prestatie 
die is genoteerd door de index. Indien de prestatie van de index nul of negatief is, zal 
er geen enkele terugbetalingspremie worden betaald. In geval van activering van het 
autocall mechanisme biedt dit product een mogelijkheid tot automatische vervroegde 
terugbetaling1 van het kapitaal2 vermeerderd met een respectieve terugbetalingspremie 
van 8%, 16% of 24% in het jaar 2, 4 of 6. Overigens, in geval van faillissement, risico op 
faillissement	of	bail-in	(inbreng	van	de	particuliere	sector)	van	de	emittent,	loopt	u	het	
risico om de bedragen waarop u recht hebt, niet terug te krijgen en het nominale bedrag 
op de eindvervaldag te verliezen.

Een belegging 
gericht op het 
thema van de 
bevordering van 
de diversiteit

Bewust	 als	 ze	 zijn	 van	 de	 rol	 die	 ze	 dienen	 te	 spelen	 in	 de	 bevordering	 van	 de	
diversiteit op de werkplek en in de strijd tegen de discriminatie, zijn talloze mondiale 
bedrijven, behorend tot gevarieerde sectoren al begonnen met het heroverwegen 
van hun sociale modellen om de ongelijkheden in de werkomgeving te verminderen. 
Maar deze betrokkenheid is verre van voldoende. Vrijwillig of gedwongen, zullen alle 
ondernemingen ertoe worden gebracht om dezelfde weg af te leggen.
Dankzij de Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Booster Note Global 
Diversity Impact 2029, richt u zich op het groeipotentieel op de beurs van de 
geëngageerde mondiale bedrijven voor de bevordering van de diversiteit op de werkplek 
en de de strijd tegen de discriminatie. De huidige economische context kan een invloed 
hebben op het groeipotentieel op de beurs van deze mondiale bedrijven.

Doel van het 
product

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en misschien moeilijk 
te begrijpen is. Uw potentiële rendement is inderdaad gekoppeld aan de prestatie van de 
iSTOXX® Index Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR). Aangezien 
u niet rechtstreeks belegt in de aandelen waaruit de index bestaat, stelt u uw kapitaal 
dus niet rechtstreeks bloot aan het hoge risico van dit soort activa. Integendeel, u weet 
vanaf het begin dat u gebruik kunt maken van een terugbetaling op de eindvervaldatum 
van het kapitaal2, in afwezigheid van automatische vervroegde terugbetaling1, of bij een 
automatische vervroegde terugbetaling1 binnen een beleggingshorizon van 2, 4 of 6 jaar. 
De gebruikte index maakt het mogelijk dat de belegger wordt blootgesteld aan de eventuele 
stijging van de aandelen waaruit deze bestaat, tijdens de looptijd van het product of op de 
eindvervaldatum,	waarbij	hij	ook	profiteert	van	een	hefboomeffect	op	de	eindvervaldatum:	
de terugbetalingspremie zal gelijk zijn aan 140% van elke positieve prestatie genoteerd door 
de index.

Focus op de 
iSTOXX® index 
Global Diversity 
Enhanced Impact 
Select 30 Price 
(EUR)

De iSTOXX® index Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) is het resultaat 
van een samenwerking tussen STOXX® en Sustainalytics.

•  Sustainalytics	 is	 een	 niet-financieel	 ratingbureau	 dat	 een	 evaluatie	 uitvoertvan	
de	prestaties	op	het	Milieugebied,	Sociaal,	 en	Bestuurlijk	gebied	 (ESG	criteria)	 van	
bedrijven over de hele wereld.

•  STOXX®,	opgericht	in	1997,	is	een	Zwitserse	leverancier	gespecialiseerd	in	de	ontwikkeling,	
de	berekening	en	het	beheer	van	indexen	op	de	financiële	markten.

U vindt meer informatie over deze beide partners op www.sustainalytics.com en  
www.stoxx.com

De in november 2018 gelanceerde index iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact 
Select 30 Price (EUR) heeft ten doel om de beursprestaties te weerspiegelen van 30 
wereldwijd opererende bedrijven die werden geselecteerd op basis van hun liquiditeit, 
hun relatief lage historische volatiliteit en hun relatief hoge dividendrendement, in 
vergelijking met de andere bedrijven waaruit het aanvankelijk universum van het index 
bestaat, waaronder zich bedrijven bevinden die het meest betrokken zijn op het niveau 
van hun regio en hun bedrijfssector, bij de bevordering van de diversiteit op de werkplek 
en de strijd tegen de discriminatie.

De samenstelling van de index wordt elke 3 maanden herzien, waardoor het mogelijk 
wordt om de aandelen te elimineren die niet meer beantwoorden aan de sociale en/of 
financiële	selectiecriteria.

De index iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) 
gekoppeld aan de Note is een index van het type “Price”. Dit houdt in dat de 
dividenden, verdeeld door de aandelen waaruit ze bestaan, niet worden herbelegd 
in de index, en dus geen rechtstreekse invloed hebben op de prestatie ervan.

U vindt de samenstelling van de index iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact 
Select 30 Price (EUR), en kunt er eveneens de ontwikkeling van volgen op https://www.
stoxx.com/index-details?symbol=SXGDEISP

(1)  De kans dat het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd is zeer klein. 
(2)	 	Exclusief	instapkosten	van	2%	en	toepasselijke	fiscaliteit.	Behoudens	faillissement,	risico	op	faillissement	of	bail-in	

(inbreng van de particuliere sector) van de emittent.2

http://www.sustainalytics.com
http://www.stoxx.com
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXGDEISP
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXGDEISP


De index iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) gekoppeld aan de Note is een index van het 
type “Price”. Dit houdt in dat de dividenden, verdeeld door de aandelen waaruit ze bestaan, niet worden herbelegd in de 
index, en dus geen rechtstreekse invloed hebben op de prestatie ervan.

De belegger dient er zich bewust van te zijn dat de belegger geld overschrijft aan de Emittent en dat dit overgeschreven 
geld niet specifiek wordt belegd in activa die voldoen aan criteria van duurzame ontwikkeling. Uitsluitend het rendement 
is gekoppeld aan een index die duurzame criteria insluit.

(1)	 	Duitsland,	Oostenrijk,	België,	Denemarken,	Finland,	Frankrijk,	Ierland,	Italië,	Nederland,	Noorwegen,	Portugal,	Spanje,	Zwitserland,	
Verenigd	Koninkrijk,	Australië,	Hongkong,	Israël,	Japan,	Nieuw-Zeeland	en	Singapore.

(2)  Volatiliteit: de aandelen zijn onderworpen aan stijgende en dalende koersbewegingen. Deze wisselingen passen in het kader van 
een schommelingsinterval die, in percentages, de positieve en negatieve afwijkingen meet ten opzichte van een gemiddelde 
prestatie.	In	financiële	termen	wordt	deze	interval	uitgedrukt	door	het	begrip	volatiliteit.	Dus	als	men	zegt	dat	een	aandeel	een	
volatiliteit van 5% vertoont, betekent dit dat in de meerderheid van de waargenomen gevallen, het aandeel zich ontwikkelt 
tussen	+5%	en	-5%	rondom	de	gemiddelde	prestatie	ervan.	

(3)  Geen distributie van dividend. Hoewel één van de selectiecriteria van de aandelen waaruit de index bestaat, betrekking heeft op 
het dividend dat ze zullen distribueren, dient men er opmerkzaam op te zijn dat de belegger geen recht heeft op dit dividend.

Beschrijvingvande index iSTOXX® Global Diversity Enhanced 
Impact Select 30 Price (EUR)

Selectiemethode van de 30 aandelen:
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INDEX iSTOXX® GLOBAL  
DIVERSITY ENHANCED  
IMPACT SELECT 30 PRICE (EUR)

Beleggingsuniversum
= de index STOXX® Global 1.800, bestaande uit 
1.800	 aandelen	 uit	 Noord-Amerika	 (Verenigde	
staten	 of	 Canada),	 uit	 15	 Europese	 landen	 en	 6	
Aziatische landen1.

Filter van uitsluiting
Conformiteit met de ethiek:

Uitsluiting van de bedrijven
-	 	die	de	universele	principes	van	het	Global	Compact	
van	de	Verenigde	Naties	overtreden	of	zijn	betrokken	
bij activiteiten in samenhang met controversiële 
wapens; 

-	 	die	 behoren	 tot	 de	 sectoren	 van	 steenkool-of	
tabaksproductie.

Goede liquiditeit: 

Uitsluiting van de bedrijven
-	 	die	 over	 3	 maanden	 een	 gemiddelde	 dagelijkse	

omvang van transacties vertonen die lager is dan 5 
miljoen euro;

-	 	waarvan	de	beursnotering	meer	dan	10%	van	het	totale	
aantal dagen van beursnotering is geschorst in de 
laatste 12 maanden.

• Het universum is beperkt tot enkele 1.600 aandelen.

Filter van het dividendrendement3

Selectie van de 30 aandelen die het hoogste historische 
dividendrendement3 over 12 maanden vertonen 
(gemiddeld dividend geschat over een beleggingshorizon 
van 12 maanden, gedeeld door de huidige koers van het 
aandeel).

Om een passende spreiding van de index te verzekeren, 
worden	de	neutraliserende	sectorfilters	en	geografische	
filters	 bovendien	 toegepast	 in	 het	 proces	 van	 de	
eindselectie.

De 30 zo geselecteerde aandelen worden vervolgens 
gewogen op basis van hun volatiliteit2: de aandelen met 
de laagste volatiliteit (de minst gevaarlijke) hebben een 
hoger gewicht in de index, met een maximum van 10%.

4

Filter op volatiliteit2

Selectie van de 300 aandelen die de laagste historische 
volatiliteit2 vertonen.

Om tijdelijke afwijkingen te vermijden, wordt de volatiliteit 
van elk aandeel berekend over twee periodes (3 maanden 
en 1 jaar) en wordt de hoogste waarde behouden.

• Het universum is beperkt tot enkele 300 aandelen.

Beoordeling «Diversity Impact» 
door Sustainalytics

Elk bedrijf krijgteen score toegewezen «Diversiteit 
Impact» door Sustainalytics, gelijk aan het 
gemiddelde van de scores «Discriminatie» en 
«Diversiteit».Deze twee scores (variërend van 0 
tot 100) worden bepaald aan de hand van het 
beoordelingsmodel van de prestatie op het gebied 
van	Milieu,	 Sociaal	 en	Bestuurlijk	 gebied	 (ESG)	 van	
Sustainalytics.

1. Score «Discriminatie»:

  Beoordeling	 van	 de	 kwaliteit	 van	 het	 door	 het	
bedrijf ingevoerde beleid om de discriminatie 
te elimineren en de gelijkheid van kansen te 

verzekeren.

2. Score «Diversiteit»:

  Beoordeling	van	de	doeltreffendheid	van	de	door	
het bedrijf gestarte initiatieven om de diversiteit 
te midden van het personeel te vergroten.

Selectie van de helft van de bedrijven met de 
hoogste “Diversity Impact” scores.

• Het universum is beperkt tot enkele 800 aandelen.
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Samenstelling 
van de index 
op 24 april 
2020

Bedrijf Sector Land

Annaly Capital Management Inc. Vastgoed Verenigde Staten

AT&T Inc. Telecommunicatie Verenigde Staten

Aviva Verzekeringen Verenigd Koninkrijk

Axa Verzekeringen Frankrijk

Bank of Queensland Ltd. Banken Australië

BASF Chemie Duitsland

BCE Inc. Telecommunicatie Canada

Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Banken Australië

Canon Inc. Technologieën Japan

Enagas Olie en gas Spanje

Enbridge Inc. Olie en gas Canada

Endesa
Diensten aan 
openbare instanties

Spanje

ENI Olie en gas Italië

Klépierre Vastgoed Frankrijk

Komatsu Ltd.
Industriële goederen 
en diensten

Japan

National Australia Bank Ltd. Banken Australië

Oneok Inc. Olie en gas Verenigde Staten

Phoenix Group HDG. Verzekeringen Verenigd Koninkrijk

Proximus Telecommunicatie België

Randstad
Industriële goederen 
en diensten

Nederland

Repsol Olie en gas Spanje

Royal Dutch Shell Olie en gas Verenigd Koninkrijk

Sojitz Corp.
Industriële goederen 
en diensten

Japan

Spark New Zealand Telecommunicatie Nieuw-Zeeland

Sumitomo Chemical Co. Ltd. Chemie Japan

Telia Company Telecommunicatie Zweden

Total Olie en gas Frankrijk

Unibail-Rodamco-Westfield Vastgoed Frankrijk

Walmart Inc. Detailhandel Verenigde Staten

Westpac Banking Corp. Banken Australië

Bron:	STOXX®

De huidige samenstelling van de index iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 
Price (EUR) is geen prognose voor de toekomstige samenstelling.
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Mechanisme van terugbetaling op de eindvervaldag

Als het product niet in aanmerking komt voor een automatische vervroegde 
terugbetaling:

•  Indien de eindprestatie van de index negatief of nul is, geeft het product recht2 op 
de terugbetaling van 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure).

•  Indien de eindprestatie van de index positief is, geeft het product recht2:

	 -	op	de	terugbetaling	met	100%	van	de	nominale	waarde	(1.000	EUR	per	coupure),	en

	 -		op	 een	 terugbetalingspremie	 gelijk	 aan	 140%	 van	 de	 positieve	 prestatie	 van	 de	
index, ongeacht welke dit is.

Mechanisme 
voor mogelijk 
rendement

Tijdens de looptijd en op de eindvervaldatum worden de voorwaarden voor terugbetaling 
en	rendement	van	de	Goldman	Sachs	International	(UK)	Auto-Callable	Booster	Note	Global	
Diversity Impact 2029 bepaald door de evolutie van de index iSTOXX® Global Diversity 
Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) ten opzichte van zijn initiële waarde.

Mechanisme voor automatische vervroegde 
terugbetaling

•  Na afloop van de jaren 2, 4 en 6, als op één van de data van beoordeling de 
tussenliggende referentiewaarde van de index hoger is dan of gelijk is aan de drempel 
voor vervroegde terugbetaling van het lopende jaar, zal voor het product een 
automatische vervroegde terugbetaling worden uitbetaald1 op de overeenkomstige 
datum en geeft het product recht2:

	 -		op	de	terugbetaling	met	100%	van	de	nominale	waarde	(1.000	EUR	per	coupure),	en

	 -		op	een	respectieve	terugbetalingspremie	van	8%,	16%	of	24%	in	het	jaar	2,	4	of	6.

•  Is dit niet het geval, dan blijft het product bestaan tot aan de eindvervaldatum.

Drempels van vervroegde terugbetaling: respectievelijk 108%, 116% en 124% van 
de initiële waarde van de index in het jaar 2, 4 en 6.

Initiële waarde: slotkoers van 31 augustus 2020.

Tussenliggende referentiewaardes: respectievelijk de slotkoersen van 31 
augustus 2022, van 2 september 2024 en van 31 augustus 2026 in het jaar 2, 4 en 6.

Eindprestatie: de prestatie van de index is gelijk aan de schommeling tussen de 
initiële waarde ervan en de gemiddelde eindwaarde ervan [gemiddelde eindwaarde 
-	initiële	waarde]/	initiële	waarde).

Gemiddelde eindwaarde: gemiddelde van de slotkoersen genoteerd op de 19 volgende 
observeringsdata: 29 maart 2028, 2 mei 2028, 29 mei 2028, 29 juni 2028, 31 juli 2028,  
29 augustus 2028, 29 september 2028, 30 oktober 2028, 29 november 2028,  
29 december 2028, 29 januari 2029, 28 februari 2029, 29 mars 2029, 30 april 2029,  
29 mei 2029, 29 juni 2029, 30 juli 2029, 29 augustus 2029, 31 augustus 2029.Deze 
gemiddelde eindwaarde kan zowel hoger als lager zijn dan de werkelijk geobserveerde 
waarde van de index op de eindvervaldatum.

(1)  De kans dat het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd, is zeer klein. 
(2)	 	Exclusief	instapkosten	van	2%	en	toepasselijke	fiscaliteit.	Behoudens	faillissement,	risico	op	faillissement	of	bail-in	(inbreng	van	

de particuliere sector) van de emittent. 5



De gegevens dienen puur ter illustratie, de volgende voorbeelden zijn geen voorspelling 
van de toekomstige evolutie van de index iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact 
Select 30 Price (EUR) en zijn geen indicatie voor het eindrendement.

Cijfervoorbeelden

•  Aan het einde van jaar 2, 4 en 6 is de tussentijdse referentiewaarde van de index strikt 
lager dan de drempels voor vervroegde aflossing, het automatische mechanisme 
voor	vervroegde	aflossing1 wordt daarom niet geactiveerd en het product gaat door 
tot op de vervaldag.

•  Na	9	jaar	is	de	uiteindelijke	prestatie	van	de	index	negatief	(-25%).

•  De belegger heeft recht2 op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde 
(EUR	1.000	per	coupure),	zonder	aflossingspremie.	Dit komt overeen met een bruto 
actuarieel rendement3 van -0,22%4.

Voorbeeld 1

•  Aan het einde van jaar 2, 4 en 6 is de tussentijdse referentiewaarde van de indicator 
strikt lager dan de drempels voor vervroegde aflossing, het automatische 
mechanisme	 voor	 vervroegde	 aflossing1 wordt daarom niet geactiveerd en het 
product gaat door tot op de vervaldag.

•  Met een looptijd van 9 jaar is het uiteindelijke rendement van de index positief (+3%).

•  De belegger heeft een recht2 verkregen op terugbetaling tegen 100% van de 
nominale waarde (EUR 1.000 per coupure) en op een inkooppremie van 140% x 
3% (4,2%), of 104,2% van de nominale waarde (1.042 EUR per coupure). Dit komt 
overeen met een bruto actuarieel rendement3 van 0,24%4.

Voorbeeld 2

•  Aan het einde van jaar 2, 4 en 6 is de tussentijdse referentiewaarde van de index strikt 
lager dan de drempels voor vervroegde aflossing, het automatische mechanisme 
voor	vervroegde	aflossing1 wordt daarom niet geactiveerd en het product gaat door 
tot op de vervaldag.

•  Aan het einde van 9 jaar is de uiteindelijke prestatie van de index positief (+16%).

•  De belegger heeft recht2 op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde 
(EUR 1.000 per coupure) en op een terugbetalingspremie gelijk aan 140% x 16% 
(22,4%), of 122,4% van de nominale waarde (1.224 EUR per coupure). Dit komt 
overeen met een bruto actuarieel rendement3 van 2,04%4.

Voorbeeld 3

•  Aan het einde van jaar 2 is de tussentijdse referentiewaarde van de index (+10%) 
groter dan of gelijk aan de vervroegde aflossingsbarrière van jaar 2 (+8%), de 
automatische	vervroegde	aflossing1 van het product wordt dus geactiveerd.

•  De belegger heeft het recht2 op terugbetaling tegen 100% van de nominale 
waarde (1.000	EUR	per	coupure)	en	op	een	aflossingspremie	gelijk	aan	8%,	of	108%	
van de nominale waarde (1.080 EUR per coupure). Dit komt overeen met een bruto 
actuarieel rendement3 van 2,87%4.

Voorbeeld 4

Prestatie-
scenario’s

De	 prestatie-scenario’s	 zijn	weergegeven	 in	 het	 Key	 Information	Document	 (KID)	 van	
de	 Note,	 beschikbaar	 op	 https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/
beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten. Deze scenario’s zijn gebaseerd 
op een methodologie die wordt opgelegd door de nieuwe Europese verordening PRIIPs 
(EU-verordening	1286/2014).	De	belegger	dient	zich	bewust	te	zijn	van	het	feit	dat	andere	
methodologieën afwijkende scenario’s kunnen voortbrengen. De bedragen die hij zou 
kunnen behalen in de verschillende periodes, genoemd in de scenario’s van het KID 
zouden dus veel lager kunnen blijken te zijn dan de bedragen die in deze scenario’s zijn 
weergegeven.

(1)  De kans dat het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd, is zeer klein. 
(2)	 	Exclusief	instapkosten	van	2%	en	toepasselijke	fiscaliteit.	Behoudens	faillissement,	risico	op	faillissement	of	bail-in	(inbreng	van	

de particuliere sector) van de emittent. 
(3) Op basis van de inschrijvingsprijs van 100%, plus instapkosten van 2%.
(4)	 Voor	aftrek	van	de	roerende	voorheffing.6

https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten
https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten


Prospectus De Prospectus bestaat:
•  uit de Basisprospectus voor	de	uitgifte	van	Notes	die	niet	ondergeschikt	zijn	aan	het	

programma « SERIES	 P	 PROGRAMME	 FOR	 THE	 ISSUANCE	 OF	WARRANTS,	 NOTES	
AND	 CERTIFICATES » (https://www.gs-warrants.co.uk/media/de/dokumente/service/
wertpapierprospekte/gs%20group/19-07_22_GS_Series_P_Base_Prospectus_FINAL.
pdf)	dd	18	 juli	2019,	geschreven	 in	het	Engels	en	goedgekeurd	door	de	Commission	
de	Surveillance	du	Secteur	 Financier	 (CSSF),	 in	 Luxemburg.	De	goedkeuring	door	de	
CSSF	mag	 niet	worden	 beschouwd	 als	 een	 gunstig	 advies	 over	 het	 gestructureerde	
schuldinstrument;

•  uit de supplementen gedateerd op 14 augustus 2019 (https://www.gs-warrants.
co.uk/media/de/dokumente/service/wertpapierprospekte/gs%20group/19-08_15_
Supplement_No._1_to_the_19_Series_P_BP.pdf), op 19 september 2019 (https://
www.gs-warrants.co.uk/media/de/dokumente/service/wertpapierprospekte/gs%20
group/europ%C3%A4ische/19-09_20_Final_Submission_-_Supplement_No._2_to_
the_19_Series_P_BP.pdf), op 3 oktober 2019 (https://www.gs-warrants.co.uk/media/de/
dokumente/service/wertpapierprospekte/gs%20group/europ%C3%A4ische/19-10-04-
Supplement_No._3_to_the_19_Series_P_BP.pdf), op 22 oktober 2019 (https://www.
gs-warrants.co.uk/media/de/dokumente/service/wertpapierprospekte/gs%20group/
europ%C3%A4ische/19-10_23_Supplement_No._4_to_the_19_Series_P_BP_(final_
submission).pdf), op 13 november 2019 (https://www.gs-warrants.co.uk/media/de/
dokumente/service/wertpapierprospekte/gs%20group/europ%C3%A4ische/19-11_13_
Supplement_No._5_to_Series_P_Base_Prospectus_-_(final)_191113.pdf), op 
8 januari 2020 (https://www.gs-warrants.co.uk/media/ch/dokumente/service/
rechtliches/programme/programme%20ch/20-01-08-Supplement_No._6_to_
the_2019_Series_P_BP_(Pay-out_amendments).pdf), op 10 februari 2020 (https://
www.gs-warrants.co.uk/media/de/dokumente/service/wertpapierprospekte/
gs%20group/europ%C3%A4ische/20-02_11_Supplement_to_Prospectus_-_Base_
(final)_200210_C-024621.pdf), op 9 maart 2020 (https://www.gs-warrants.co.uk/media/
de/dokumente/service/wertpapierprospekte/gs%20group/europ%C3%A4ische/20-
03-09-Supplement_No._8_to_the_2019_Series_P_BP.pdf), op	 7	 april	 2020	 (https://
www.gs-warrants.co.uk/media/de/dokumente/service/wertpapierprospekte/gs%20
group/europ%C3%A4ische/20-04-07-Supplement_No._9_to_Series_P_BP_-_
Approved_Version.pdf) en op 21 april 2020 (https://www.gs-warrants.co.uk/media/de/
dokumente/service/wertpapierprospekte/gs%20group/europ%C3%A4ische/20-04_21_
Supplement_No._10_to_the_2019_Series_P_BP_(final_submission).pdf), evenals alle 
eventuele toekomstige aanvullingen;

•  uit de Definitieve Voorwaarden (https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/
JkVggezkkVP8sbAWu4CV3/3659d0c3d65a6c2742a1ebf11a87cbf9/20-04_21_
XS2116146098_FT_ISS.pdf) opgesteld	in	het	Engels	en	gedateerd	op	27	april	2020	;	en

• uit de specifieke samenvattingen hiervan	in	de	Franse	en	de	Nederlandse	taal.

Elk	 supplement	 op	 de	 Basisprospectus	 die	 de	 uitgever	 zal	 publiceren	 tijden	 de	
inschrijvingsperiode zal eveneens via dezelfde kanalen beschikbaar zijn. Als zich tijdens de 
inschrijvingsperiode een gebeurtenis voordoet die de publicatie van een supplement op 
de	Basisprospectus	 impliceert,	dan	beschikt	de	belegger	die	 reeds	op	dit	product	heeft	
ingeschreven over twee werkdagen, vanaf de publicatie van het supplement, om zijn 
opdracht tot inschrijving te herzien.

Deze documenten, evenals het Key Information Document en een samenvatting in het 
Frans	van	de	Basisprospectus	zijn	gratis	beschikbaar	op	de	website	https://www.beobank.
be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten
De potentiële belegger wordt uitgenodigd om kennis te nemen van de Prospectus en van 
het Key Information Document alvorens hij enige beslissing tot belegen neemt.

BIJKOMENDE INFORMATIE NAAR BELGISCH RECHT
De	 Emittent	 heeft	 de	 misbruikclausules	 opgenomen	 in	 de	 Basisprospectus	 ongeldig	
gemaakt	via	de	Definitieve	Voorwaarden	(Final	Terms).

OPVOLGING VAN UW BELEGGING
De	waarde	van	het	product	tijdens	de	looptijd	zal	op	aanvraag	beschikbaar	zijn	bij	uw	Beobank	
kantoor en éénmaal per maand worden gepubliceerd op de website https://www.beobank.
be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten
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(1)	 	Ratings	op	24	april	2020.	Een	rating	wordt	slechts	ter	informatie	gegeven	en	vormt	geen	aanbeveling	om	de	effecten	
van de emittent te kopen, verkopen of houden. Deze kan te allen tijde door het ratingbureau worden geschorst, 
gewijzigd of geschrapt. Raadpleeg voor meer informatie de websites:

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings en https://www.fitchratings.com/site/definitions

Voornaamste 
risico’s

Kredietrisico:

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent Goldman Sachs 
International (met een rating: A+ (stabiel vooruitzicht) door S&P, A1 (stabiel vooruitzicht) 
door Moody’s en A+ (stabiel vooruitzicht) door Fitch op 24 april 20201.	Door	deze	Note	
te kopen, aanvaardt de belegger, net als bij andere gestructureerde schuldinstrumenten, 
het kredietrisico (bijvoorbeeld het faillissement) van de Emittent. In geval van faillissement 
van de Emittent kan de belegger zijn kapitaal, evenals de nog uit te betalen potentiële 
meerwaarde, die met de belegging is verbonden, geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze 
Note	kan	niet	worden	beschouwd	als	een	deposito	en	wordt	bijgevolg	niet	beschermd	door	
het depositogarantiestelsel.

Mocht Goldman Sachs International ernstige solvabiliteitsproblemen krijgen, 
dan kunnen de instrumenten volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd, of in 
eigenvermogensinstrumenten (aandelen) worden omgezet bij beslissing van de regelgever 
(‘bail-in’).	In	dat	geval	loopt	de	belegger	het	risico	om	de	bedragen	waarop	hij	recht	heeft,	
niet te kunnen recupereren en het belegde bedrag helemaal of gedeeltelijk te verliezen.

Indexrisico’s:

Indien zich een gebeurtenis voordoet die van invloed is op de index iSTOXX® Global Diversity 
Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) (zoals de annulering, opschorting of wijziging 
ervan) kan Goldman Sachs International overgaan tot de noodzakelijke aanpassingen van 
de	Note.	Indien	er	geen	aanvaardbare	aanpassing	bestaat,	kan	de	Note	vervroegd	worden	
terugbetaald door de Emittent overeenkomstig de voorwaarden die zijn beschreven in de 
Basisprospectus.	Gelieve	voor	meer	 informatie	over	deze	voorwaarden	de	uitgave	van	de	
Basisprospectus	 te	 raadplegen	 (https://www.gs-warrants.co.uk/media/de/dokumente/
service/wertpapierprospekte/gs%20group/19-07_22_GS_Series_P_Base_Prospectus_
FINAL.pdf)	op	pagina’s	64	tot	146.	Bijgevolg	kan	een	dergelijke	gebeurtenis	die	van	invloed	is	
op	de	Index	een	negatief	effect	hebben	op	de	waarde	van	de	Note.

Liquiditeitsrisico:

Deze	Note	noteert	op	de	beurs	van	Luxemburg,	maar	er	 is	geen	actieve	markt	voor	deze	
Note.	De	belegger	kan	de	Note	niet	op	de	beurs	verkopen.	Goldman	Sachs	 International	
heeft	 de	 intentie	 om	 de	 liquiditeit	 van	 de	 effecten	 regelmatig	 te	 verzekeren	 in	 normale	
marktomstandigheden tegen een prijs die zij bepaalt in functie van de marktparameters van 
het	moment	(zie	hieronder	in	de	sectie	Risico	op	prijsschommelingen	van	het	effect),	maar	
Goldman	Sachs	International	behoudt	zich	het	recht	voor	om	de	effecten	niet	 langer	van	
de beleggers terug te kopen, waardoor de verkoop ervan tijdelijk onmogelijk kan worden. 
Beleggers	moeten	dus	bereid	zijn	om	de	effecten	te	behouden	tot	de	eindvervaldag.	De	door	
Goldman Sachs International voorgestelde prijs omvat geen makelaarskosten, wisselkosten 
en eventuele belastingen – zie de technische gegevens op de pagina’s 10 en 11. Onder 
voorbehoud van het bovenstaande zal de emittent uitstapkosten van maximaal 1% in normale 
marktvoorwaarden incasseren (overeenstemmend met het verschil tussen de verkoopprijs en 
de	marktwaarde	op	het	moment	van	doorverkoop	van	de	effecten	vóór	de	eindvervaldatum).	
We	herinneren	de	beleggers	eraan	dat	de	waarde	van	deze	Note	tijdens	de	looptijd	kan	dalen	
tot onder de nominale waarde (namelijk 1.000 EUR per coupure). Dergelijke schommelingen 
kunnen resulteren in een kapitaalverlies in geval van een vervroegde verkoop. De belegger 
heeft enkel op de eindvervaldag en in geval van activering van het mechanisme voor 
vervroegde terugbetaling, recht op een terugbetaling van de nominale waarde, (namelijk 1.000 
EUR per coupure) door de Emittent, behalve in geval van faillissement, risico op faillissement 
of	bail-in	(inbreng	van	de	particuliere	sector)	van	de	Emittent.	In	geval	van	verkoop	voor	de	
eindvervaldatum moet er bovendien rekening worden gehouden met transactiekosten, 
belasting op beurstransacties en eventuele belastingen (zie de rubriek ”Kosten voor rekening 
van de belegger” op pagina’s 10 en 11).

Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico):

Door	deze	Note	aan	te	kopen	is	de	belegger	blootgesteld	aan	een	risico	op	schommelingen	
van	de	prijs	van	de	Note.	De	prijs	van	de	Note	varieert	afhankelijk	van	de	evolutie	van	de	
onderliggende	 waarde.	 Deze	 Note	 is	 net	 als	 alle	 gestructureerde	 schuldinstrumenten,	
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Voornaamste 
risico’s (vervolg)

onderhevig aan een risico van renteschommelingen. Als de marktrente na uitgifte van deze 
Note	stijgt	en	alle	andere	marktgegevens	gelijk	blijven,	dan	daalt	de	prijs	van	de	Note	tijdens	
de looptijd ervan. Als in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de 
prijs	van	de	Note.	Een	wijziging	van	de	perceptie	van	het	kredietrisico,	die	tot	uiting	kan	komen	
in	een	aanpassing	van	de	rating	van	de	emittent,	kan	de	waarde	van	de	Note	mettertijd	doen	
schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een kapitaalverlies in geval 
van een vervroegde verkoop. Dat risico is groter aan het begin van de looptijd en vermindert 
naarmate de eindvervaldag nadert.

Mogelijk risico van vervroegde terugbetaling:

a) Risico van vervroegde terugbetaling in geval van overmacht

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de emittent is toe te schrijven en 
die	het	behoud	van	de	Note	definitief	onmogelijk	maakt,	zal	de	emittent	de	Note	tegen	de	
marktwaarde	terugbetalen.	In	geval	van	deze	vervroegde	terugbetaling	van	de	Note	kan	de	
prijs lager zijn dan de nominale waarde (namelijk 1.000 EUR per coupure). Er worden de 
beleggers geen bijkomende kosten aangerekend.

b) Risico van vervroegde terugbetaling ingeval er geen sprake is van overmacht 

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de emittent toe te schrijven is en 
die	 het	 behoud	 van	 de	Note	 niet	 definitief	 onmogelijk	maakt,	maar	 die	 de	 voorwaarden	
van het contract beduidend wijzigt, of bij een probleem met de onderliggende index met 
een materiële impact, en als er vanwege dit probleem geen aanpassing mogelijk is om de 
Note	in	vergelijkbare	omstandigheden	aan	te	houden,	kan	de	rekenagent	(Goldman	Sachs	
International)	de	marktwaarde	van	de	Note	bepalen	en	de	houder	laten	kiezen	tussen	een	
vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde (die lager kan zijn dan het initiële bedrag van 
de belegging) en een terugbetaling op de eindvervaldag tegen de gemonetiseerde waarde, 
berekend op basis van een rentevoet, die wordt bepaald op de monetiseringsdatum, en dat 
bedrag mag niet lager zijn dan de nominale waarde per coupure. Als rentevoet geldt de door 
de emittent aangeboden jaarlijkse rentevoet op de dag waarop de gebeurtenis zich voordoet, 
op een schuldinstrument waarvan de levensduur vergelijkbaar is met de resterende levensduur 
van	de	Note	op	de	dag	waarop	het	voor	vervroegde	terugbetaling	wordt	teruggeroepen,	toe	
te passen vanaf die datum tot de eindvervaldag. Als de gebeurtenis die tot de vervroegde 
terugbetaling leidt echter een wettelijke omstandigheid is die de verplichtingen van de emittent 
met	betrekking	 tot	de	effecten	onwettig	maakt,	 zonder	ze	echter	definitief	onmogelijk	 te	
maken, kan de Emittent de beleggers in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling 
tegen	het	hoogste	bedrag	van	(i)	de	marktwaarde	van	de	Note	(inclusief	de	contante	waarde	
van toekomstige verkoopcommissies te betalen aan de Verdeler) en (ii) de nominale waarde 
(namelijk 1.000 EUR per coupure). Er mogen de belegger in ieder geval geen kosten worden 
aangerekend	voor	de	vervroegde	ontbinding	van	de	Note	en	de	houder	heeft	recht	op	de	
terugbetaling pro rata temporis van de kosten die de houder aan de emittent heeft betaald. 
Om twijfels te voorkomen bevatten de totale kosten van de emittent geen bedragen die als 
verkoopcommissie	zijn	betaald	of	betaalbaar	zijn	aan	de	distributeur.	Nadat	de	gebeurtenis	
heeft plaatsgevonden, zal er geen enkele meerwaarde meer worden uitbetaald, en dat tot de 
eindvervaldag	van	de	Note.	Voor	meer	informatie	over	de	aan	deze	belegging	deze	inherente	
risico’s, verzoeken we de belegger om de Prospectus op de pagina’s 64 op 146 te raadplegen. 

Rendementsrisico:

Door	te	beleggen	in	deze	Note	bent	u	blootgesteld	aan	een	rendementsrisico.	De	kans	dat	het	
mechanisme	van	automatische	vervroegde	terugbetaling	wordt	geactiveerd,	is	klein.	Als	de	Note	
niet automatisch vervroegd wordt terugbetaald en als de eindprestatie van de index nul of negatief 
is, wordt er geen enkele terugbetalingspremie betaald en verbindt Goldman Sachs International 
zich er uitsluitend toe 100% van de nominale waarde te betalen (namelijk 1.000 EUR per coupure), 
behalve	in	geval	van	faillissement,	risico	op	faillissement	of	bail-in	(inbreng	van	de	particuliere	sector)	
van	de	emittent.	De	prestatie	van	de	index	is	daarbij	gelijk	aan	de	fluctuatie	tussen	de	initiële	waarde	
en de gemiddelde eindwaarde. Deze gemiddelde eindwaarde kan zowel hoger als lager zijn dan de 
werkelijk geobserveerde waarde van de index op de eindvervaldatum.

9



Technische 
gegevens
van deze uitgifte

Beschrijving

Emittent:	 Goldman	 Sachs	 International	 (afgekort	 ”GSI”),	 speciaal	 emissie-vehikel	
naar Engels recht.

Rating van de emittent: A+ (stabiel vooruitzicht) bij Standard & Poor’s, A1 (stabiel 
vooruitzicht) bij Moody’s en A+ (stabiel vooruitzicht) bij Fitch.
Ratings op 24 april 2020.Een rating wordt slechts ter informatie gegeven en vormt 
geen	 aanbeveling	 om	 de	 effecten	 van	 de	 emittent	 te	 kopen,	 verkopen	 of	 houden.
Deze kan te allen tijde door het ratingbureau worden geschorst, gewijzigd of 
geschrapt.Raadpleeg voor meer informatie de websites: https://www.moodys.com/
researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004, https://www.spratings.
com/en_US/understanding-ratings en https://www.fitchratings.com/site/definitions

Effecten
Nominale waarde: 1.000 EUR.

Bedrag van de uitgifte: maximaal 50 miljoen EUR.

ISIN code: XS2116146098

Niet achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectief 
effect	naar	Engels	recht.

Looptijd en prijs
Datum van uitgifte en betaling: 31 augustus 2020.

Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde, namelijk 1.000 EUR per coupure.

Inschrijvingsprijs: 102% van de nominale waarde, ofwel de uitgifteprijs vermeerderd 
met de instapkosten.

Data van tussentijdse beoordeling: 31 augustus 2022, 2 september 2024,  
31 augustus 2026.

Data van automatische vervroegde terugbetaling: 7	 september	 2022,	 
9	september	2024,	7	september	2026.

Eindvervaldatum: 7	september	2029,	ofwel	een	looptijd	van	9	jaar	(in	afwezigheid	
van automatische vervroegde terugbetaling). 

Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling tot minimaal 100% van de nominale 
waarde op de eindvervaldag, behalve in geval van faillissement, risico op faillissement 
of	bail-in	(inbreng	van	de	particuliere	sector)	van	de	emittent.

Kosten voor rekening van de belegger

Kosten vervat in de uitgifteprijs:

•  Distributiekosten:	Goldman	Sachs	International	keert	aan	Beobank	NV/SA	een	
commissie	uit	die	indicatief	1,85%	bedraagt	van	het	effectief	geplaatste	bedrag	
(het exacte percentage wordt bepaald na afsluiting van de inschrijvingsperiode 
en zal beschikbaar zijn op https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-
beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten). Het bedrag van 
deze	commissie	mag	niet	hoger	zijn	dan	2%	van	het	effectief	geplaatste	bedrag.

•  Kosten in verband met de structurering en het beheer van de effecten: 
maximaal 5% van het ingeschreven nominale bedrag. 

•	 	De	distributiekosten	(die	maximaal	2%	bedragen	van	het	effectief	geplaatste	bedrag),	
evenals	de	structureringskosten	(die	maximaal	5%	bedragen	van	het	effectief	geplaatste	
bedrag), zijn reeds in de uitgifteprijs inbegrepen (100%) en bedragen in totaal maximaal 
7%	van	het	effectief	geplaatste	bedrag.

Niet in de uitgifteprijs inbegrepen kosten:

•  Instapkosten van	2%	van	het	nominale	ingeschreven	bedrag,	geïnd	door	Beobank	
NV/SA	in	haar	hoedanigheid	als	distributeur.10
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Het	huidige	document	is	opgesteld	in	het	kader	van	een	openbare	aanbieding	in	België.	
De beperkingen voor verkoop zijn weergegeven in de Prospectus. De inschrijvingsperiode 
loopt	van	27	april	2020	om	9	uur	tot	26	augustus	2020	om	16	uur	Een	vervroegde	afsluiting	
is echter mogelijk in bepaalde omstandigheden, zoals beschreven in de Prospectus (zie 
deel	B	van	de	Final	Terms).	Dit	document	is	een	promotionele	mededeling,	geproduceerd	
en	gedistribueerd	door	Beobank	NV/SA.	Deze	vormt	geen	beleggingsadvies,	noch	een	
aanbeveling voor een belegging, noch een beleggingsonderzoek. Deze is daardoor niet 
uitgewerkt overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot de bevordering van de 
onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek en is niet onderworpen aan de regels die 
het uitvoeren van transacties verbieden voor de verspreiding van beleggingsonderzoek

Beleggersprofiel

Dit product is bedoeld voor beleggers met een «gemiddeld tot dynamisch» 
beleggersprofiel.	 Het	 kan	 ook	 passend	 zijn,	 binnen	 bepaalde	 grenzen,	 dat	
beleggers	 een	 ander	 profiel	 vertonen.	 VU	 vindt	 meer	 informatie	 over	 deze	
beleggersprofielen	 op	 https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/
beleggingen.	 Het	 product	 moet	 eveneens	 overeenkomen	 met	 de	 financiële	
situatie van de belegger in termen van spreiding, kennis en ervaring.

Klachtendienst

Als	u	een	klacht	wilt	indienen,	kunt	u	zich	wenden	tot	de	klachtendienst:	Beobank	NV/	
SA	Customer	Service	Center,	Generaal	Jacqueslaan	263G,	1050	Brussel	of	via	e-mail	op		
contactinfo@beobank.be. 

Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in 
financiële	 geschillen,	 Ombudsfin	 asbl	 -	 North	 Gate	 II	 -	 Koning	 Albert	 II-laan	 8,	
bus	 2	 -	 1000	Brussel	 (www.ombudsfin.be).	 E-mail:	Ombudsman@Ombudsfin.be /  
Tél.	:	+32	2	545	77	70.

Belgische fiscaliteit

Fiscaalstelseldat momenteel van toepassing isop de beleggerals een natuurlijke 
persoonwoonachtig in België 

De	opbrengsten	op	schuldeffecten	die	zijn	geïncasseerd	bij	een	in	België	gevestigde	
financiële	 tussenpersoon	 zijn	 onderworpen	 aan	 de	 inhouding	 van	 roerende	
voorheffing	(RV)	van	30%.

De inning van de RV is een wettig betaalmiddel in het geval van particuliere beleggers. 
De	fiscale	behandeling	hangt	af	van	de	individuele	situatie	van	elke	belegger	en	kan	
later nog worden gewijzigd. De andere categorieën van beleggers worden verzocht 
om	inlichtingen	in	te	winnen	over	het	fiscale	stelsel	dat	op	hun	van	toepassing	is.

Belasting op beurstransacties (TOB)

•	 	Geen	 belasting	 op	 beurstransacties	 (TOB)	 op	 de	 primaire	 markt	 (dat	 wil	 zeggen	
gedurende de inschrijvingsperiode).

•	 	TOB	 (belasting	op	beurstransacties)	van	0,12%	bij	de	verkoop	op	de	secundaire	
markt (maximaal 1.300 EUR per transactie).

Technische 
gegevens
van deze uitgifte
(vervolg)

•  Uitstapkosten:
 - op de eindvervaldatum: geen uitstapkosten;
 -  voor de eindvervaldatum: onder voorbehoud van het bovenstaande, zal de 

emittent uitstapkosten van maximaal 1% in normale marktvoorwaarden incasseren 
(overeenstemmend met het verschil tussen de verkoopprijs en de marktwaarde op 
het	moment	van	doorverkoop	van	de	effecten	vóór	de	eindvervaldatum).	

•  Makelaarskosten berekend door de distributeur in geval van doorverkoop 
van de effecten voor de eindvervaldatum: 0,50%.

•  Andere kosten: voor meer gedetailleerde informatie over de ander kosten 
met	 betrekking	 tot	 de	 diensten	 die	 Beobank	 NV/SA	 aan	 haar	 klanten	 levert	
(vooral de transactiekosten in geval van verkoop voor de eindvervaldatum, 
toezichtskosten,	 etc.),	 gelieve	 de	 brochure	 ”Tarification	 des	 principales	
opérations	 sur	 titres”	 (Tarieven	 van	 de	 voornaamste	 effectentransacties)	 te	
raadplegen die gratis beschikbaar is in het kantoor of op www.beobank.be/
sites/default/files/2020-02/telecharger_les_tarifs_beobank_applicables_a_partir_
du_12_fevrier_2020.pdf
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Datum: …………… / …………… / …………… 

Naam	Voornaam:	……………………………………………………………………………………………………

Handtekening: Ik verklaar dat ik voorafgaand aan de intekening dit document 
van 12 pagina’s over het product Goldman Sachs International (UK) Auto-
Callable Booster Note Global Diversity Impact 2029 heb ontvangen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(1 kopie voor de klant / 1 kopie voor het verkoopkantoor)
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