
GREEN GROWTH BOND
VAN DE WERELDBANK

Een “groene obligatie” met een potentieel significante meerwaarde voor 
uw portefeuille – en van onschatbare meerwaarde voor de planeet!

Inschrijvingsperiode: van 17 november tot 29 december 2014 om 16.00 uur (behoudens vervroegde afsluiting)1

Beschikbaar vanaf een belegging van US$100

Voor meer informatie over het product, of om de deelnemende banken te kennen, raadpleeg www.GreenGrowthBond.com.

1) Naar inzicht van de Emittent – raadpleeg de Final Terms. 
2)  In dit document verwijzen de termen "kapitaal" en "belegde kapitaal" naar de nominale waarde van de effecten (d.w.z. US$100) vermenigvuldigd met het aantal effecten 

aangehouden door de belegger.
3)  Exclusief kosten, onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald in US dollar, 

converteert in euro, en behoudens wanbetaling van de Wereldbank.
4) Moody’s/Standard & Poor’s credit ratings per 31 oktober 2014.
5) Positieve prestatie van de index is niet gegarandeerd en historische gegevens vormen niet noodzakelijkerwijs een richtlijn voor toekomstige prestaties.

De Green Growth Bond zal worden uitgegeven door de Wereldbank onder haar Global Debt Issuance Facility voor uitgifte van obligaties met 
looptijden van één dag of langer (de "Facility") zoals beschreven in het prospectus met betrekking tot de Facility de dato 28 mei 2008 (het 
“Prospectus”) en de relevante Definitieve Voorwaarden voor de Obligaties (de “Final Terms”). Elke beslissing om te beleggen in een Green Growth 
Bond moet worden genomen op basis van het Prospectus en de Final Terms, waarin de risico’s, kosten en voorwaarden met betrekking tot een 
Green Growth Bond worden beschreven. Indien de informatie in dit document enigszins afwijkt van de informatie in het Prospectus en de Final 
Terms, heeft de inhoud van het Prospectus en de Final Terms voorrang. U kunt het Prospectus en de Final Terms van de Green Growth Bond 
raadplegen op www.GreenGrowthBond.com.

Eco-burgerschap:
Een "groene obligatie" 
waarvan het opgehaalde 
kapitaal door de Wereldbank 
wordt toegewezen aan 
projecten gericht op het 
beperken van de effecten 
van de klimaatverandering.

Gemoedsrust:
Aan het einde van de 
looptijd van 7 jaar heeft de 
belegger recht op volledige 
terugbetaling van het 
initiële beleggingskapitaal2 
in US dollar3 door de 
Wereldbank (International 
Bank for Reconstruction 
and Development, IBRD, 
met een Aaa/AAA-rating)4.

Rendement:
Te r u g b e t a l i n g s p r e m i e 
gekoppeld aan een 
aandelenindex opgericht 
met het doel gezonde 
prestaties op lange termijn 
te genereren5.
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Als belegger wilt u handelen in lijn met uw persoonlijke waarden wanneer u uw 
beleggingskeuzes maakt.
Sterker nog, u wilt dat uw beleggingen een positief effect hebben op het milieu en bijdragen 
tot de strijd tegen de klimaatverandering via concrete en innovatieve projecten die ten 
goede komen van de lokale bevolkingen en de planeet.

De Green Growth Bond biedt u de mogelijkheid om betekenis te geven aan uw belegging 
zonder in te boeten aan uw rendementsdoelstellingen.

1)  Exclusief kosten, onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald 
in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling van de Wereldbank.

2) Moody’s/Standard & Poor’s credit ratings per 31 oktober 2014.
3) “Ethical Europe Equity” is een handelsmerk van Solactive AG. ISIN code: DE000SLA5EE6.

…  ondersteunt lokale projecten in diverse regio’s overal ter 
wereld in antwoord op klimaatverandering en de transitie 
naar een koolstofarme economie.

…   is beschermd aan 100%1 op de einddatum en wordt 
toevertrouwd aan de Wereldbank, een supranationale 
entiteit die geniet van de hoogste credit rating (Aaa/AAA)2.

…  biedt u de mogelijkheid op een significante 
terugbetalingspremie doordat ze geïndexeerd is aan de 
aandelenindex "Ethical Europe Equity”3.

Uw belegging in een Green Growth Bond...
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Geef betekenis aan uw belegging…

1)  Vastgesteld met behulp van het instrument voor de berekening van de broeikasgassen van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), 
beschikbaar op http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html.

Voor meer informatie over de projecten die worden ondersteund door de Groene Obligaties van de Wereldbank, raadpleeg de website http://treasury.worldbank.
org/cmd/htm/MoreGreenProjects.html.

Uw belegging in een Green Growth Bond zal door de Wereldbank worden gebruikt om 
klimaatvriendelijke projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Wat is een Groene Obligatie van de Wereldbank?

•  Het opgehaalde kapitaal ondersteunt projecten opgezet om de impact van de klimaatverandering te 
beperken of om de bevolking te helpen zich aan te passen aan de effecten ervan.

•  De projecten worden zorgvuldig uitgekozen door de Wereldbank, op basis van selectiecriteria die onderworpen 
zijn aan een onafhankelijk onderzoek door CICERO (Center for International Climate and Environmental Research 
van de Universiteit van Oslo).

•  De projecten worden opgevolgd gedurende hun implementatie: overheidsinstanties analyseren de voortgang 
van de projecten en de Wereldbank houdt toezicht op de verschillende fasen van de verwezenlijking van de projecten.

Voor meer informatie over wat een Groene Obligatie van de Wereldbank ‘groen’ maakt kunt u de 
implementatierichtlijnen raadplegen, die online beschikbaar zijn via http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/
ImplementationGuidelines.pdf.

Over de Wereldbank
De International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), algemeen bekend als ‘de Wereldbank’, werd opgericht in 1944 om de 
wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog te financieren. Tegenwoordig werkt de Wereldbank met landen met een gemiddeld 
inkomen om armoede te verminderen en een gedeelde welvaart te bevorderen door hen te voorzien van financiering en kennis.

De Wereldbank ondersteunt duurzame ontwikkeling, armoedevermindering en inclusieve groei in een reeks van sectoren, waaronder: 
landbouw en voedselzekerheid; onderwijs; energie; financiën, handel en industrie; gezondheidszorg en sociale voorzieningen; wetgeving 
en bestuur; transport; en water en sanitaire voorzieningen. De projecten van de Wereldbank zijn onderworpen aan een rigoureus 
beoordelings- en goedkeuringsproces, met onder meer een vroegtijdig onderzoek om de milieutechnische en sociale impact te 
identificeren en de ontwikkeling van concrete schadebeperkende initiatieven. Projecten die in aanmerking komen voor Groene Obligatie 
financiering, maken deel uit van de activiteiten van de Wereldbank die erop gericht zijn om duurzame ontwikkeling te promoten, met 
als belangrijkste doelstelling het aanpakken van de impact van de klimaatverandering.

Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen en die ondersteund worden door Groene 
Obligaties van de Wereldbank 

Programma voor efficiënte verlich-
ting en toestellen
•  Doelstelling: Beperking van 

de klimaatverandering door de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen door meer gebruik 
te maken van energie-efficiënte 
technologieën voor verlichting, 
koelkasten en airconditioning in 
woningen.

•  Verwachte impact: Vermindering 
CO2-uitstoot met meer dan 1,03 
miljoen ton binnen 5 jaar – komt 
overeen met 217.000 minder auto’s op 
de baan per jaar1.

MEXICO

Programma voor het beheer van wa-
tervoorraden en irrigatie
•  Doelstelling: Vermindering 

van de klimaatkwetsbaarheid 
van watervoorraden en 
voedselproductie door verbeterd 
beheer van waterreservoirs en 
irrigatie en verhoogde geïrrigeerde 
landbouwproductiviteit.

•  Verwachte impact: 500.000 
gezinnen op het platteland profiteren 
van verhoogde gewasproductiviteit 
door efficiëntere en betrouwbaardere 
irrigatie.

INDONESIË

Ecologisch landbouw project
•  Doelstelling: Beperking van de 

klimaatverandering door vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen 
door het converteren van methaan 
uit veeteeltafval naar biogas 
brandstof om te voorzien in de 
dagelijkse energiebehoefte van 
landbouwgezinnen.

•  Verwachte impact: Vermindering 
CO2-uitstoot met bijna 1 miljoen ton 
per jaar – komt overeen met 210.000 
minder auto’s op de baan per jaar1.

CHINA
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Reacties op Groene Obligaties

Doris Herrera-Pol
Directeur en Hoofd Global Capital Markets bij de Wereldbank

” Groene obligaties brengen een geëngageerde groep beleggers samen om koolstofarme 
ontwikkeling te financieren. De Green Growth Bond vormt een nieuwe stap in de ontwikkeling 
van deze markt omdat ze particuliere beleggers aantrekt die willen profiteren van de financiële 
prestatie van een duurzame aandelenindex, terwijl ze tegelijk klimaatgerichte activiteiten 
ondersteunen in lidstaten van de Wereldbank.”

Fan Jiaqiang
Hoofd van een biogasbedrijf in de Guangxi regio in China, betrokken bij het ecologische landbouw project van de 
Wereldbank

” Ons bedrijf tekende een overeenkomst met varkenshouderijen, die het mogelijk maakte hen te 
ontdoen van hun dierlijk afval, dat naar de landbouwers wordt gebracht om hun biogasovens 
te bevoorraden. Op deze manier zorgen we niet alleen voor de productie van biogas, maar 
verminderen we ook de vervuiling door grote varkenshouderijen.” 

Frank
Belegger in groene obligaties

” Als ik beleg in groene obligaties weet ik dat de middelen zullen worden gebruikt om projecten te 
financieren die echt een impact hebben op het milieu en op het leven van de getroffen mensen.
Bovendien, met de Green Growth Bond vertrouw ik mijn belegging toe aan de Wereldbank, die 
de veiligste rating van de markt heeft.”

Geef betekenis aan uw belegging…
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…Zonder in te boeten aan rendementsdoelstellingen

De terugbetalingspremie van een Green Growth Bond is geïndexeerd aan de prestatie 
van de Ethical Europe Equity index.

Ethical Europe Equity index

Deze aandelenindex, berekend door Solactive, streeft solide prestaties op lange termijn na. De index is 
samengesteld uit de aandelen van 30 Europese bedrijven, geselecteerd op basis van niet alleen financiële 
criteria, maar vooral ook duurzaamheidscriteria, gedefinieerd door onafhankelijke organisaties:
•  Het beleggingsuniversum concentreert zich op bedrijfsaandelen met een bovengemiddelde

niet-financiële prestatie (inzake ecologische, sociale en bestuurlijke verantwoordelijkheid -
ESG) (Vigeo beoordeling) en sluit bedrijven uit die niet voldoen aan internationale ethische
normen.
Deze analyse is gebaseerd op het onderzoek van Vigeo Rating, het onafhankelijke en
toonaangevende bureau, expert in het beoordelen van ESG risico’s en mogelijkheden.
De uiteindelijke selectie wordt per kwartaal gecertificeerd door Forum Ethibel, via een
onafhankelijke audit van producten die voldoen aan ESG en ethische normen.

•  Van deze bedrijfsaandelen worden alleen die aandelen geselecteerd van de ondernemingen met een hoog
verwacht rendement en een uiterst lage risico-indicator (op basis van hun volatiliteit) om de Ethical Europe
Equity index samen te stellen.
De selectie wordt om de drie maanden opnieuw beoordeeld.

Bronnen: Solactive, Vigeo, Ethibel

Een solide prestatie op lange termijn

De Ethical Europe Equity index is opgericht op 16 april 2013. Sindsdien heeft hij beter gepresteerd dan de Euro Stoxx 50® 
en de Stoxx Europe 600®, de benchmarks voor de Europese aandelenmarkt. Simulaties tonen dat de index ook 
tussen 2000 en de oprichting in 2013 een betere risico/rendementsverhouding zou hebben geboden.

Evolutie van de Ethical Europe Equity index, vergeleken met die van de Euro Stoxx 50® en de Stoxx Europe 600®, van 1 januari 
2000 tot en met 31 oktober 2014

Waarschuwing: Alleen de prestaties van 16 april 2013 tot en met 31 oktober 2014 zijn reëel. De prestaties vóór 16 april 2013 zijn 
gesimuleerd. In de simulatie is het beleggingsuniversum onveranderd en komt het overeen met het huidige beleggingsuniversum van 
Vigeo. Alleen de financiële filters (dividend en risico-indicatoren) werden toegepast op elke herschikking per kwartaal. Prestaties uit 
het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor prestaties in de toekomst. Een positieve prestatie van de index is niet gegarandeerd.
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Ethical Europe 
Equity index

Euro Stoxx 
50® index

Stoxx Europe 
600® index

Geannualiseerde 
prestatie 4,25% -3,02% -0,80%

Geannualiseerde 
volatiliteit 14,70% 24,43% 20,22%

Bron: Bloomberg.

Voor meer informatie over de index (namelijk zijn dagelijkse slotkoers, componenten en selectieproces), raadpleeg de website http://www.solactive.com/
en/?s=ethical%20europe%20equity&index=DE000SLA5EE6.

Geef betekenis aan uw belegging…
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Einddatum: 12 januari 2022 Nominale waarde: US$100

Recht op volledige terugbetaling van het 
beleggingskapitaal in US$ op de einddatum1

Variabel rendement op einddatum geïndexeerd aan 
de prestatie van de Ethical Europe Equity index

Hoe wordt de terugbetalingspremie berekend?

•  Op de initiële observatiedatum wordt de slotkoers van de Ethical Europe Equity index genoteerd en vastgesteld 
als initieel niveau.

•  Gedurende de laatste 19 maanden vóór de einddatum worden op de maandelijkse observatiedata de 
slotkoersen van de index genoteerd. De prestaties van de index worden dan berekend door deze niveaus te 
vergelijken met het initiële niveau. De "Vastgestelde Prestatie" is dan het gemiddelde van deze prestaties.

•  Op de einddatum ontvangt u:
Het belegde kapitaal1 + Een terugbetalingspremie gelijk aan de Vastgestelde Prestatie1, indien die positief is.
Als de Vastgestelde Prestatie negatief is, wordt geen enkele terugbetalingspremie gestort, maar ontvangt u 
niettemin:
Het volledige belegde kapitaal1

Voorbeelden

De volgende scenario’s zijn louter informatief. Ze zijn geen richtlijn voor toekomstige resultaten. Ze zijn gebaseerd op rendementssimulaties van 
de index, uitgevoerd met behulp van de huidige parameters (volatiliteit van de componenten van de index, verwachte dividenden, rentevoeten, 
enz.), met een conservatieve houding ten aanzien van de evolutie van de componenten van de index.
10.000 simulaties werden uitgevoerd. De helft van de actuariële rendementsvoeten schommelt tussen -0,28% (de actuariële rendementsvoet 
van het negatieve scenario) en 1,78% (de actuariële rendementsvoet van het gemiddelde scenario).

1)  Exclusief kosten en belastingen, onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden 
terugbetaald in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling van de Wereldbank.

De actuariële rendementsvoeten zijn berekend vóór belastingen en gebaseerd op de inschrijvingsprijs van 102%.
Bron: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

Green Growth Bond

Jaar

Prestatie van de index ten opzichte van zijn initieel niveau

Terugbetaling:
100 % van het kapitaal0%

1 2 3 4 5 6 7

Vastgestelde Prestatie�
(gemiddelde van de 19 
prestaties):
-28,07% 

Negatief Scenario
•  De index volgt een neerwaartse trend. Op de laatste maandelijkse observa-

tiedatum sluit de index met -62,11% in vergelijking met zijn initieel niveau.

•  De Vastgestelde Prestatie, gelijk aan het gemiddelde van de 19 presta-
ties van de index, bedraagt -28,07%.

•  Op de einddatum ontvangt u:
Het kapitaal1

De actuariële rendementsvoet bedraagt -0,28%1 (vergeleken met -12,95% 
voor de index als gevolg van zijn laatste prestatie van -62,11%).

Gemiddeld Scenario 

•  De index volgt een opwaartse trend. Op de laatste maandelijkse observa-
tiedatum sluit de index met +21,85% in vergelijking met zijn initieel niveau.

•  De Vastgestelde Prestatie, gelijk aan het gemiddelde van de 19 index 
prestaties, bedraagt +15,38%.

•  Op de einddatum ontvangt u:
Het kapitaal + 15,38% = 115,38% van het kapitaal1

De actuariële rendementsvoet bedraagt 1,78%1 (vergeleken met 2,86% voor 
de index als gevolg van zijn laatste prestatie van +21,85%).

Positief Scenario
•  De index volgt een opwaartse trend. Op de laatste maandelijkse observa-

tiedatum sluit de index met +88,56% in vergelijking met zijn initieel niveau.

•  De Vastgestelde Prestatie, gelijk aan het gemiddelde van de 19 index 
prestaties, bedraagt +70,21%.

•  Op de einddatum ontvangt u:
Het kapitaal + 70,21% = 170,21% van het kapitaal1

De actuariële rendementsvoet bedraagt 7,59%1 (vergeleken met 9,48% 
voor de index als gevolg van zijn laatste prestatie van +88,56%).

Terugbetaling:
115,38% van het 
kapitaal

1 2 3 4 5 6 7

Vastgestelde 
Prestatie�
(gemiddelde van 
de 19 prestaties):
+15,38% 

Jaar

Prestatie van de index ten opzichte van zijn initieel niveau

0%

1 2 3 4 5 6 7
Jaar

Prestatie van de index ten opzichte van zijn initieel niveau

0%

Terugbetaling:
170,21% van het 
kapitaal

Vastgestelde 
Prestatie�
(gemiddelde van 
de 19 prestaties):
+70,21% 
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De Green Growth Bond is een complex instrument. U mag hierin alleen beleggen als u 
de kenmerken goed begrijpt, en in het bijzonder als u de risico’s begrijpt die hiermee 
samenhangen. Uw bank moet bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt 
voor dit product. Mocht dit product niet voor u gepast zijn, dan moet uw bank u hiervoor 
waarschuwen. Als de bank u een product aanbeveelt als onderdeel van haar diensten 
op het gebied van beleggingsadvies, moet zij beoordelen of dit product geschikt 
is voor u, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met het product, uw 
beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

Voordelen

•  Belegging in een groene obligatie van de Wereldbank die leningen ondersteunt aan klimaatvriendelijke projecten.

•  Rendement geïndexeerd aan de prestatie van de Ethical Europe Equity index, opgericht met als doel gezonde prestaties 
op lange termijn te genereren.

•  Kapitaalbescherming op de einddatum1, ongeacht de prestatie van de index, terugbetaald door een emittent van 
topkwaliteit, met een Aaa/AAA2 rating (de hoogst mogelijke rating).

Belangrijkste Risico’s

Beleggers moeten de risico’s zorgvuldig lezen die vermeld zijn in het Prospectus en de Final Terms. Hieronder volgen 
enkele van de risico’s die een belegging in een Green Growth Bond met zich brengt, zonder exhaustief te zijn:

•  Risico van volledig of gedeeltelijk kapitaalverlies:
-  Indien de effecten worden verkocht vóór de einddatum, kan hun koers erg afwijken (hoger of lager) van hun nominale waarde, 

aangezien die onderhevig kan zijn aan sterke schommelingen gedurende de levensduur van de effecten, niet alleen afhankelijk 
van de prestatie van de index, maar ook van andere parameters, voornamelijk index-volatiliteit en rentetarieven. 

-  In geval van wanbetaling van de Wereldbank.

•  Geen minimale terugbetalingspremie gegarandeerd in geval van ondermaatse prestaties van de index.

•  Blootstelling aan de wisselkoers US$/€: De in dollar uitgegeven Green Growth Bond richt zich tot de beleggers die 
hun beleggingen willen diversifiëren binnen hun portefeuille. Dit impliceert een blootstelling aan een valutarisico als 
ze besluiten het uitgekeerde kapitaal en de potentiële terugbetalingspremie in euro te converteren. Sterker nog, het 
definitieve rendement in euro zal niet alleen worden bepaald door het bedrag van de ontvangen terugbetalingspremie, 
maar ook door de ontwikkeling van de US dollar ten opzichte van de euro. In de veronderstelling dat op de betaaldatum €1 
gelijk is aan US$1,25, geeft de belegger €8.000 uit om US$10.000 aan effecten te kopen op die datum. Indien de effecten 
op de einddatum worden terugbetaald aan US$10.000:

- In het geval dat op die datum de US dollar 10% in waarde is gestegen ten opzichte van de euro, resulterend 
in €1 gelijk aan US$1,14, zal het definitieve rendement in euro verbeterd zijn: de omzetting van 

US$10.000 in euro’s levert de belegger €8.800 op.
- Omgekeerd, in het geval dat de US dollar 15% in waarde is gedaald ten opzichte van de euro, 

resulterend in €1 gelijk aan US$1,47, zal het definitieve rendement in euro verslechterd zijn: de 
omzetting van US$10.000 in euro levert de belegger dan €6.800 op.
•  Liquiditeitsrisico: Hoewel de effecten op een gereglementeerde markt genoteerd zijn, is er 

geen garantie dat u ze kunt verkopen vóór de einddatum. In normale marktomstandigheden 
zal de Market Maker een secundaire markt trachten te organiseren.

•  Index-gebonden risico: De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd worden door 
de componenten van de index. De historische prestaties houden geen enkele voorspelling in 
voor toekomstige prestaties van de index. Indien Solactive de berekening van de index beëindigt 
of opschort, mag de Berekeningsagent, naar eigen oordeel, een opvolgende index aanwijzen 
of bepalen dat geen vergelijkbare index bestaat. In dat geval, mag de Berekeningsagent, 
naar eigen oordeel, het bedrag (indien aanwezig) bepalen dat de belegger krijgt bovenop het 
kapitaal. Deze acties kunnen de waarde van de effecten negatief beïnvloeden. De belegger 
wordt verzocht de Final Terms zorgvuldig te lezen voor meer informatie.

Green Growth Bond

1)  Exclusief kosten, onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald 
in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling van de Wereldbank.

2) Moody’s/Standard & Poor’s credit ratings per 31 oktober 2014.



Belangrijkste kenmerken

Type belegging  De Green Growth Bond is een gestructureerd schuldeffect uitgegeven onder de 2008 Global Debt 
Issuance Facility van de Emittent. Door hierop in te schrijven leent u geld aan de Emittent, die 
zich verbindt om u 100% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) in US dollar terug te betalen 
op de einddatum en u een terugbetalingspremie te betalen gekoppeld aan de positieve prestatie 
(indien aanwezig) van het Onderliggende actief. In geval van wanbetaling van de Emittent krijgt u 
mogelijk de bedragen waarop u recht hebt, niet terug, en verliest u het belegde kapitaal.

Openbaar aanbod In België

ISIN-code XS1128441711

Emittent International Bank for Reconstruction and Development (of “Wereldbank”)
(Moody’s Aaa/stabiel vooruitzicht, Standard & Poor’s AAA/stabiel vooruitzicht per 31 oktober 2014)

Berekeningsagent BNP Paribas S.A.

Nominale waarde US$100

Inschrijvingsprijs (Offer price) US$102

Commissie betaald door de belegger en
inbegrepen in de inschrijvingsprijs van 102%  Eenmalige commissie voor de commercialisatie en promotie van de effecten op voorhand 

ontvangen door de deelnemende banken en gelijk aan een maximum jaarlijks bedrag van 0,75% 
van de nominale waarde van de verspreide effecten.

Inschrijvingsperiode  Van 17 november tot en met 29 december 2014 om 16.00 uur (behoudens vervroegde afsluiting, 
naar inzicht van de Emittent – raadpleeg de Final Terms)

Uitgifte-/Betaaldatum 12 januari 2015

Kosten  Gelieve contact op te nemen met uw bank om de van toepassing zijnde kosten in detail te weten 
te komen (servicekosten, bewaarkosten, brokerkosten, enz.).

Fiscale behandeling van toepassing
op particuliere beleggers in België  De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere belegger en is onderhevig aan 

wijzigingen. Andere categorieën: gelieve zich te informeren over de relevante fiscale behandeling. 
Taks op beursverrichtingen (TOB):
- Geen TOB op de primaire markt (d.w.z. gedurende de inschrijvingsperiode)
- TOB van 0,09% op de verkoop en aankoop op de secundaire markt (max. 650 EUR)

Einddatum 12 januari 2022

Terugbetaling op de einddatum1 100% van nominale waarde1

Vaste coupon Geen

Terugbetalingspremie betaald op de einddatum1 S0 betekent de officiële slotkoers van het Onderliggende op de initiële observatiedatum 
 Si betekent het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van het Onderliggende op de 
maandelijkse observatiedatum 
Si/S0 – 1 is de “Vastgestelde Prestatie”
Als Si/S0 – 1 ≤ 0 (Vastgestelde Prestatie negatief of nul): geen premie
 Als Si/S0 – 1 > 0 (Vastgestelde Prestatie positief): premie = US$100 × [Si/S0 – 1] (nominale waarde 
vermenigvuldigd met Vastgestelde Prestatie)

Onderliggende waarde Ethical Europe Equity index (ISIN code: DE000SLA5EE6)

Initiële observatiedatum 12 januari 2015

Maandelijkse observatiedata  6 juli 2020, 5 augustus 2020, 8 september 2020, 5 oktober 2020, 5 november 2020, 7 december 
2020, 5 januari 2021, 5 februari 2021, 5 maart 2021, 6 april 2021, 5 mei 2021, 7 juni 2021, 6 juli 
2021, 5 augustus 2021, 7 september 2021, 5 oktober 2021, 5 november 2021, 6 december 2021, 
5 januari 2022

Marktwaarde Dagelijks gepubliceerd en bij uw bank beschikbaar

Verkoop vóór de einddatum  Gelieve contact op te nemen met uw bank om uw effecten vóór de einddatum te verkopen. De Market 
Maker zal onder normale marktomstandigheden een secundaire markt trachten te organiseren tijdens 
de openingsuren met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. Gelieve contact op te nemen met 
uw bank om te weten te komen of er eventueel brokerskosten van toepassing zijn.

Notering Luxembourg Stock Exchange (gereglementeerde markt)

Market Maker BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

1)  Exclusief kosten en belastingen, onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden 
terugbetaald in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling van de Wereldbank.

Deze brochure mag niet worden opgevat als een verzoek of een aanbod tot inschrijving, een juridisch, fiscaal of ander advies, of een aanbeveling om enige transactie aan 
te gaan. De informatie in deze brochure vormt geen aanbeveling van het instrument waarnaar verwezen wordt. Ieder aanbod tot inschrijving zal gebeuren op basis van het 
Prospectus en de Final Terms opgesteld door de Emittent of namens de Emittent. Een beslissing om te beleggen in een Green Growth Bond mag niet worden genomen, 
vertrouwend op deze brochure maar moet worden genomen op basis van het Prospectus en de Final Terms. De beleggers worden blootgesteld aan het kredietrisico van de 
Emittent. Solactive AG streeft ernaar om naar best vermogen zorg te dragen voor de juistheid van de berekening van de index. Er rust geen verplichting op Solactive AG – 
ongeacht mogelijke verplichtingen tegenover emittenten – om derden te adviseren, inclusief beleggers en/of financiële tussenpersonen, over enige fouten in de index. In geen 
enkel geval wordt een Green Growth Bond gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Solactive, en Solactive biedt geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, 
voor de resultaten door gebruik te maken van de index en/of de niveaus waarop een index staat op enig moment op enige datum of anderszins.

Voor meer informatie over het product, of om de deelnemende banken te kennen, raadpleeg www.GreenGrowthBond.com.

Green Growth Bond
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