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• Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar. 

• Inschrijvingsprijs: 100%1 van de nominale waarde (namelijk 1.000 EUR per coupure). 
• De voorwaarden voor terugbetaling en rendement zijn verbonden met de index EURO STOXX 50®, bestaande uit 50 aandelen van 

bedrijven uit de eurozone, die werden geselecteerd op basis van hun vrij verhandelbare marktkapitalisatie. 

• Een mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling van het kapitaal1, 2 (namelijk 1.000 EUR per coupure) vermeerderd met 
een respectieve terugbetalingspremie 1,2 van 10% bruto of 7% netto in het derde jaar als de slotkoers van de index geobserveerd op 25 
september 2025 hoger is dan of gelijk is aan 100% van de initiële waarde ervan. 

• In afwezigheid van automatische vervroegde terugbetaling, een terugbetaling op de vervaldatum1, 2 (namelijk 1.000 EUR per coupure) 
vermeerderd met een eventuele terugbetalingspremie1, 2 gelijk aan 100% 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. De prestatie van de index 
is gelijk aan de variatie tussen zijn initiële waarde en zijn gemiddelde eindwaarde3. 

• Emittent: Goldman Sachs International. Rating4 : S&P : A+ (stabiel vooruitzicht) / Moody’s : A1 (stabiel vooruitzicht) / Fitch : A+ (stabiel 
vooruitzicht). 

• Max. totale kosten (wanneer de belegger de effecten aanhoudt tot de vervaldatum): 8% van de nominale waarde (namelijk 
100 EUR per coupure). De werkelijke totale kosten bedragen 6,44% vanaf 12 juli 2022. 

(1) Exclusief instapkosten van 2%. 

(2) Exclusief toepasselijke fiscaliteit. Behoudens faillissement, risico op faillissement of bail-in (inbreng van de particuliere sector) van de emittent. 

(3) De gemiddelde eindwaarde is gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen op de 6 volgende observatiedata: 25 september 2023, 25 
september 2024, 25 september 2025, 25 september 2026, 27 september 2027, en 25 september 2028. Deze gemiddelde eindwaarde kan 
zowel hoger als lager zijn dan de werkelijk geobserveerde waarde van de index op de eindvervaldatum. 

(5) Ratings op 12 juli 2022. 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 enhttps://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. 

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


Soort belegging 
De Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Note Eurozone 2028 is een schuldinstrument 
met recht op terugbetaling van het kapitaal 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 betalen1 

vermeerderd met een eventuele terugbetalingspremie2 gelijk aan 100% 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 kapitaal1 

vermeerderd met een terugbetalingspremie van 10% in jaar 3. 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 de 
eurozone 

 
Met de Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Note Eurozone 2028 richt u zich op het 
groeipotentieel op de beurs van de voornaamste bedrijven uit de eurozone. Meer informatie op 
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E . De huidige economische context kan een 
invloed hebben op het groeipotentieel op de beurs van deze bedrijven uit de eurozone. 

 
 
 
 
 

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 EURO STOXX 50® index. 
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 kapitaal1, in 
afwezigheid van automatische vervroegde terugbetaling, of bij een automatische vervroegde 
terugbetaling1 binnen een beleggingshorizon van 3 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 (in jaar 3) of op de eindvervaldatum. Op de vervaldatum 
bedraagt de potentiële terugbetalingspremie 100% van de eventuele positieve prestatie genoteerd 
door de index. 

 
 
 
 

Focus op de 
EURO STOXX 50® 
index 

 
De EURO STOXX 50® index (code ISIN: EU0009658145) is het resultaat van het bedrijf STOXX®. 
• 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 partner op www.stoxx.com 
De in februari 1998 gelanceerde index EURO STOXX 50® is bedoeld als afspiegeling van de 
beursprestaties van 50 ondernemingen in de eurozone, die zijn geselecteerd op basis van hun vrij 
verhandelbare marktkapitalisatie. 
De samenstelling van de index wordt elk jaar in september herzien, waardoor het mogelijk wordt 
om de aandelen te elimineren die niet meer beantwoorden aan de financiële selectiecriteria. 
De index EURO STOXX 50® 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 kunt de samenstelling en de evolutie van de EURO STOXX 50® Index volgen op 
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E. 

 

(1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit Behoudens faillissement, risico op faillissement of bail-in 
(inbreng van de particuliere sector) van de emittent. 
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Beschrijving van de index EURO STOXX 50® 

Selectiemethode van de 50 aandelen: 
 
 
 

De index EURO STOXX 50® 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. 

 
 
 

Samenstelling 
van de index 
op 12 juli 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Duitsland, België, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland en Spanje 

(2) Vrij verhandelbare marktkapitalisatie is het aantal aandelen van een bedrijf dat op de aandelenmarkt circuleert. 3 

 

 

Filter van kapitalisatie 
Selectie van de 50 aandelen met de grootste vrij verhandelbare 
marktkapitalisatie2. 

De 50 geselecteerde aandelen worden vervolgens gewogen op 
basis van hun vrij verhandelbare marktkapitalisatie: de aandelen 
met de grootste kapitalisatie hebben een hoger gewicht in de 
index, met een maximum van 10%. 

1 
Beleggingsuniversum 
= de index EURO STOXX®, bestaande uit 286 aandelen van 
8 landen uit de eurozone1. 

Bedrijf Sector Land 

Adidas AG Consumptiegoederen Duitsland 

Adyen NV Informatietechnologie Nederland 

Ahold Delhaize N Niet-cyclische consumptiegoederen Nederland 

Air Liquide Sa Materialen Frankrijk 

Airbus Se Industrie Frankrijk 

Allianz Se-Reg Finance Duitsland 

Anheuser-Busch Inbev Niet-cyclische consumptiegoederen België 

Asml Holding NV Informatietechnologie Nederland 

Axa Sa Finance Frankrijk 

Banco Bilbao Vizcaya Argenta Finance Spanje 

Banco Santander Sa Finance Spanje 

Basf Se Materialen Duitsland 

Bayer AG-Reg Gezondheid Duitsland 

Bayerische Motoren Werke Consumptiegoederen Duitsland 

BNP Paribas Finance Frankrijk 

CRH PLC Materialen Ierland 

Danone Niet-cyclische consumptiegoederen Frankrijk 

Deutsche Boerse AG Finance Duitsland 

Deutsche Post AG-Reg Industrie Duitsland 

Deutsche Telekom AG Telecommunicatie Duitsland 

Enel Spa Gemeenschapsdiensten Italië 

Eni Spa Energie Italië 

Essilorluxottica Consumptiegoederen Frankrijk 

Flutter Entertainment Consumptiegoederen Ierland 

Hermes International Consumptiegoederen Frankrijk 
 



Samenstelling 
van de index 
op 12 juli 
2022 

 

Iberdrola Sa Gemeenschapsdiensten Spanje 

Industria de Diseno Textil Consumptiegoederen Spanje 

Infineon Technologies AG Informatietechnologie Duitsland 

Ing Groep NV Finance Nederland 

Intesa Sanpaolo Finance Italië 

Kering Consumptiegoederen Frankrijk 

Kone Oyj-B Industrie Finland 

Koninklijke Philips NV Gezondheid Nederland 

Linde PLC Materialen Duitsland 

L'oreal Niet-cyclische consumptiegoederen Frankrijk 

LVMH Consumptiegoederen Frankrijk 

Mercedes-Benz Group AG Consumptiegoederen Duitsland 

Muenchener Rueckver AG Finance Duitsland 

Pernod Ricard Sa Niet-cyclische consumptiegoederen Frankrijk 

Prosus NV Consumptiegoederen Nederland 

Safran Sa Industrie Frankrijk 

Sanofi Gezondheid Frankrijk 

Sap Se Informatietechnologie Duitsland 

Schneider Electric Se Industrie Frankrijk 

Siemens AG-Reg Industrie Duitsland 

Stellantis NV Consumptiegoederen Italië 

Totalenergies Se Energie Frankrijk 

Vinci Sa Industrie Frankrijk 

Volkswagen AG-Pref Consumptiegoederen Duitsland 

Vonovia Se Vastgoed Duitsland 
 
 

Bron: STOXX® 

De huidige samenstelling van de index EURO STOXX 50® is geen prognose voor de toekomstige samenstelling. 
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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 Note Eurozone 2028 bepaald door de evolutie 
van de index EURO STOXX 50® ten opzichte van zijn initiële waarde. 

 
 

Mechanisme voor automatische vervroegde terugbetaling 
• Na afloop van jaar 3, als op de evaluatiedatum de tussenliggende referentiewaarde van de index 

hoger is dan of gelijk is aan de drempel voor vervroegde terugbetaling, wordt het product op de 
overeenkomstige datum automatisch vervroegd terugbetaald en heeft de belegger recht1 op: 

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

- een respectieve terugbetalingspremie van 10% bruto of 7% netto in jaar 3. 

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

 

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 recht1 op de 
terugbetaling van 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure). In dat geval zal geen 
enkele terugbetalingspremie uitgekeerd worden. 

• Indien de eindprestatie van de index positief is, geeft het product recht1 op: 

- de terugbetaling van 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure), en 
- een terugbetalingspremie gelijk aan 100% van de eventuele positieve prestatie van de index, 

ongeacht welke dit is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. Behoudens faillissement, risico op faillissement of bail-in 5 
(inbreng van de particuliere sector) van de emittent. 

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: het gemiddelde van de slotkoersen die genoteerd zijn op de 6 
volgende observatiedata: 25 september 2023, 25 september 2024, 25 september 2025, 25 
september 2026, 27 september 2027, en 25 september 2028. Deze gemiddelde eindwaarde 
kan zowel hoger als lager zijn dan de werkelijk geobserveerde waarde van de index op de 
eindvervaldatum. 

Drempels van vervroegde terugbetaling: 100% van de initiële waarde van de index (waarde 
per 23 september 2022). 

Initiële waarde: slotkoers van 23 september 2022. 

Tussentijdse referentiewaarde: slotkoers van 25 september 2025. 



Cijfer- 
voorbeelden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestatie- 
scenario's 

De gegevens dienen puur ter illustratie, de volgende voorbeelden zijn geen voorspelling van de 
toekomstige evolutie van de index EURO STOXX 50® en zijn geen indicatie voor het eindrendement. 

 

Voorbeeld 1 
• Aan het einde van jaar 3 is de tussentijdse referentiewaarde van de index strikt lager dan de 

drempel  voor  vervroegde  terugbetaling,  het   automatische   mechanisme   voor  
vervroegde terugbetaling wordt daarom niet geactiveerd en het product gaat door tot op de 
vervaldag. 

• Na 6 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 
-0,33%4. 

Voorbeeld 2 
• Aan het einde van jaar 3 is de tussentijdse referentiewaarde van de index strikt lager dan de 

drempel voor vervroegde terugbetaling, het automatische mechanisme voor vervroegde 
terugbetaling wordt daarom niet geactiveerd en het product gaat door tot op de vervaldag. 

• Na de vervaltermijn van 6 jaar is de eindprestatie van de index positief (+3%) 

• De belegger heeft recht1 op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (1.000 EUR par 
coupure), en op een terugbetalingspremie gelijk aan 100% x 3% (3%), zijnde 103% van de 
nominale waarde (1.030 EUR per coupure). Dit komt overeen met een bruto actuarieel 
rendement3 van 0,16%4 en een netto actuarieel rendement3 van 0,11%4. 

 

Voorbeeld 3 
• Aan het einde van jaar 3 is de tussentijdse referentiewaarde van de index strikt lager dan de 

drempel voor vervroegde terugbetaling, het automatische mechanisme voor vervroegde 
terugbetaling wordt daarom niet geactiveerd en het product gaat door tot op de vervaldag. 

• Na de vervaltermijn van 6 jaar is de eindprestatie van de index positief (+16%) 

• De belegger heeft recht1 op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (1.000 EUR par 
coupure), en op een terugbetalingspremie gelijk aan 100% x 16% (16%), zijnde 116% van de 
nominale waarde (1.160 EUR per coupure). Dit komt overeen met een bruto actuarieel 
rendement3 van 2,16%3 en een netto actuarieel rendement3 van 1,51%4. 

 

Voorbeeld 4 
• Aan het einde van jaar 3 is de tussentijdse referentiewaarde van de index (+15%) groter dan of 

gelijk aan de vervroegde terugbetalingsdrempel (+0%), de automatische vervroegde 
terugbetaling van het product wordt dus geactiveerd. 

• De belegger heeft recht1 op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (1.000 EUR par 
coupure), en op een terugbetalingspremie gelijk aan 10%, zijnde 110% van de nominale waarde 
(1.100 EUR per coupure). Dit komt overeen met een bruto actuarieel rendement3 van 2,53%4 

en een netto actuarieel rendement3 van 1,77%4. 
 

De prestatie-scenario's zijn weergegeven in het Key Information Document (KID) van de Note, 
beschikbaar op https://www.beobank.be/fr/particulier/epargner-investir/ investissements/ 
solutions/produits-structures. 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 zijn dan de bedragen die in deze scenario’s 
zijn weergegeven. 

 
 
 

(1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. Behoudens faillissement, risico op faillissement of bail-in 
(inbreng van de particuliere sector) van de emittent. 

(2) Op basis van de inschrijvingsprijs van 100%, plus instapkosten van 2%. 
(3) Voor aftrek van de roerende voorheffing. 
(4) Na aftrek van roerende voorheffing. 6 
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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" dd 15 juli 2022, 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; 

• van de mogelijke toekomstige supplementen; 
• uit de Definitieve Voorwaarden (https://gsmarkets.be/en/services/product-final-terms) 

opgesteld in het Engels en gedateerd op 20 juli 2022; 
• uit de specifieke samenvattingen hiervan in de Franse en Nederlandse taal. 

Elk supplement op de Basisprospectus die de uitgever zal publiceren tijdens 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 verzocht om kennis te nemen van de Prospectus en van het Key 
Information Document alvorens hij enige beslissing tot beleggen neemt. 

BIJKOMENDE INFORMATIE NAAR BELGISCH RECHT 
De Emittent heeft de misbruikclausules opgenomen in de Basisprospectus onuitvoerbaar 
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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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 12 juli 20221. 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: 

Indien zich een gebeurtenis voordoet die van invloed is op de index EURO STOXX 50® (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 pagina 19 
tot 128 van de Basisprospectus te raadplegen. Bijgevolg kan een dergelijke gebeurtenis die van 
invloed is op de Index een negatief effect hebben op de waarde van de Note in geval van een 
vervroegde terugbetaling door de Emittent. 

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 onder normale 
marktomstandigheden maximaal 1% uitstapkosten aanrekenen (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 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 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 de 
marktrente na uitgifte van deze Note daalt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan stijgt 
de prijs van de Note tijdens de looptijd ervan. Een wijziging van de perceptie van het 

 
 

(1) Ratings op 12 juli 2022. 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: 

8 https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 

8 https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings en https://www.fitchratings.com/site/definitions 

https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/1Dr6pd1x4BFFxxORtc0bT1/e289bb6b398a06e1a5c570f9b5b97992/22-07_15_GS_Series_P_Master_Base_Prospectus_15_July_22__Approved_Version_.pdf
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings
https://www.fitchratings.com/site/definitions


Voornaamste 
risico's (vervolg) 

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 overmacht is 

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de emittent is toe te schrijven 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 gemonetariseerde waarde, berekend op basis van een rentevoet, die 
wordt bepaald op de dag van de monetisatie, 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 distributeur) 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 inherente risico’s, 
verzoeken we de belegger om pagina’s 19 tot 128 van de Prospectus 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. 

Inflatierisico: 

Indien de economische context van hoge inflatie in de komende jaren zou aanhouden, zoals thans 
het geval is, dan zou het reële rendement van de Note negatief kunnen zijn. 
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Effecten 
Nominale waarde: 1.000 EUR. 

Bedrag van de uitgifte: maximaal 30 miljoen EUR. 

Isin code: XS2444532100. 

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

Looptijd en prijs 
Datum van uitgifte en betaling: 23 september 2022. 

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

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

Datum van tussentijdse beoordeling: 25 september 2025. 

Datum van automatische vervroegde terugbetaling: 2 oktober 2025. 

Eindvervaldatum: 2 oktober 2028, ofwel een looptijd van 6 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 1,04% 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 4% van 
het ingeschreven nominale bedrag. 

• De distributiekosten (die maximaal 2% bedragen van het effectief geplaatste bedrag), 
evenals de structureringskosten (die maximaal 4% bedragen van het effectief geplaatste 
bedrag), zijn reeds in de uitgifteprijs inbegrepen (100%) en bedragen in totaal maximaal 6% 
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. 

Beschrijving 
Emittent: Goldman Sachs International (en abrégé « GSI »), speciaal emissie-vehikel naar Engels 
recht. 

Rating van de emittent: A+ (stabiel vooruitzicht) bij Standard & Poor’s, A1 (stabiel vooruitzicht) 
bij Moody’s et A+ (stabiel vooruitzicht) bij Fitch. 
Ratings per 12 juli 2022. 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 

http://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings
https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings
https://www.fitchratings.com/site/definitions
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Dit 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 20 juli 2022 om 9 uur 
tot 20 september 2022 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. Het document 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. 
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Beleggersprofiel 
Dit product is bedoeld voor beleggers met een "gemiddeld tot dynamisch" beleggersprofiel. Het 
kan, binnen bepaalde grenzen, ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel. U vindt 
meer informatie over deze beleggersprofielen op 
https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen. Het product moet 
eveneens passen bij de financiële situatie van de belegger in termen van spreiding, kennis en 
ervaring. 

Belgische fiscaliteit 
Fiscaal stelsel dat momenteel van toepassing is op de belegger als een natuurlijke persoon 
woonachtig in België 

De opbrengsten uit schuldeffecten geïncasseerd bij een in België gevestigde financiële 
tussenpersoon zijn onderworpen aan 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). 

Klachtendienst 
Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Beobank NV/ SA 
Customer Service Center, Koning Albert II-laan 2, 1000 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 / Tel. : +32 2 545 77 70. 

• Uitstapkosten: 
- op de eindvervaldatum: geen uitstapkosten; 
- voor de eindvervaldatum: de uitstapkosten bedragen maximaal 1,50%. Zijnde 1% 

aangerekend door de emittent onder normale marktvoorwaarden (overeenstemmend met 
het verschil tussen de doorverkoopprijs en de marktwaarde op het ogenblik van 
doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag) en 0,50% makelaarskosten berekend 
door de distributeur in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldatum. 

• 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 
"Tarieven van de voornaamste effectentransacties” te raadplegen die kosteloos beschikbaar 
is op het kantoor of op https://www.beobank.be/nl/particulier/tarieven. 

http://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen
http://contactinfo@beobank.be/
http://www.ombudsfin.be/
http://www.ombudsfin.be/
http://Ombudsman@Ombudsfin.be/
http://www.beobank.be/nl/particulier/tarieven
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