
Marketingdocument

De Sustainable Growth Bond 12/2024 van de Wereldbank (de “Effecten“) is een gestructureerd schuldinstrument dat wordt uitgegeven door de International 
Bank for Reconstruction and Development (of “Wereldbank”) in het kader van haar algemeen uitgifteprogramma voor schuldobligaties met een looptijd 
van een dag of langer (het “Programma”) volgens de algemene voorwaarden beschreven (i) in het prospectus van het Programma van 28 mei 2008 (het 
“Prospectus“) en (ii) in de definitieve voorwaarden van de Effecten van 12 oktober 2017 (de “Specifieke Voorwaarden“, hierna samen met het Prospectus 
de “Voorwaarden” genoemd). Elke beslissing om te beleggen in de Effecten moet worden genomen op basis van de Voorwaarden, waarin de risico’s, 
de kosten en de voorwaarden van de Effecten worden toegelicht, en het informatiedocument van de IBRD van 19 september 2017. Indien de informatie 
in dit marketingdocumentverschillend is van de informatie inhet Prospectus en de Specifieke Voorwaarden, heeft de informatie in het Prospectus 
en de Specifieke Voorwaarden voorrang. U kunt het Prospectus en de Specifieke Voorwaarden raadplegen op https://sustainablegrowthbond.com.  
Door hierop in te schrijven, leent u geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om u op de geplande Einddatum 100% van het kapitaal in US dollar terug te betalen 
en u eventueel een terugbetalingspremie te betalen die gelinkt is aan de prestatie, als deze positief is, van de onderliggende Index. In geval van wanprestatie van de 
Emittent, een Externe Gebeurtenis of een Gebeurtenis van Overmacht (zoals gedefinieerd in de Specifieke Voorwaarden), loopt u evenwel het risico de bedragen waarop 
u recht heeft niet terug te krijgen en kunt u het kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Het Prospectus, de Specifieke Voorwaarden en dit marketingdocument 
werden niet goedgekeurd noch afgekeurd door eender welke bevoegde autoriteit in de Europese Economische Ruimte. Het Prospectus is geen “basisprospectus” in de 
zin van Artikel 5.4 van de Europese Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn) en werd evenmin voorgelegd, nagekeken of goedgekeurd door de FSMA.

Voor bijkomende informatie over het product, het Prospectus, de Specifieke Voorwaarden en het informatiedocument van de IBRD van 19 september 2017, of 
om te weten welke banken het product verdelen, kunt u terecht op https://sustainablegrowthbond.com
1 Binnen de voorwaarden gepreciseerd in de Specifieke Voorwaarden.
2 Voor meer informatie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties kunt u terecht op http://www.un.org/sustainabledevelopment/
3 In dit document verwijst de term “kapitaal” naar de Nominale Waarde van de Effecten (100 US dollar), vermenigvuldigd met het aantal Effecten dat de belegger in zijn bezit heeft.
4  Onkosten en belastingen niet inbegrepen, onderhevig aan het valutarisico als de belegger het kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald in US dollar, 

omzet in euro. In geval van wanprestatie van de Emittent, een Externe Gebeurtenis of een Gebeurtenis van Overmacht (zoals gedefinieerd in de Specifieke Voorwaarden), loopt u het risico 
de bedragen waarop u recht heeft niet terug te krijgen en kunt u het kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen.

5  Hoogste kredietrating van Moody’s/Standard & Poor’s op 2 oktober 2017. Deze rating kan op elk ogenblik worden herzien door de ratingagentschappen en biedt geen garantie 
met betrekking tot de solvabiliteit van de Emittent. De rating op zich mag geen reden vormen om op het product in te schrijven. Meer informatie over de ratings vindt u op 
http://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/sleutelvragen/ratings

6  Een positieve prestatie van de Index wordt niet gegarandeerd en de prestaties van de Index in het verleden mogen niet worden geïnterpreteerd als een voorspelling van toekomstige 
prestaties. De Index is van het type “Price Return“. Dit betekent dat de dividenden van de aandelen opgenomen in deze Index niet worden herbelegd en dus geen rechtstreekse invloed hebben 
op de prestaties ervan, in tegenstelling tot een index van het type “Total Return”. De prestatie wordt dus berekend zonder rekening te houden met dividenden. De terugbetalingspremie 
die op de geplande Einddatum wordt betaald, hangt af van het niveau van de Index op de Maandelijkse Observatiedata gedurende de laatste 19 maanden van de looptijd van de Effecten.

SUSTAINABLE GROWTH BOND 12/2024 
VAN DE WORLD BANK

GESTRUCTUREERDE OBLIGATIE
Investeer in duurzame ontwikkeling voor de toekomstige generaties.

Inschrijvingsperiode: van 16 oktober 2017 om 9.00 uur (plaatselijke tijd te Brussel) tot 30 november 2017 om 16.00 uur 
(plaatselijke tijd te Brussel) (behoudens vervroegde afsluiting)1.
Beleggingstermijn: 7 jaar

Inschrijvingsprijs: 102 US dollar
Onderliggend actief: Aandelenindex World Sustainable Development Goals Select (Price)
Emittent: IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
•  Impact op de ontwikkeling: alle obligaties van de Wereldbank zijn Obligaties voor Duurzame Ontwikkeling2. De fondsen 

die worden opgehaald door middel van de Sustainable Growth Bond 12/2024 zullen de financiering ondersteunen van 
projecten en activiteiten van de Wereldbank die erop gericht zijn om op een duurzame wijze armoede uit te roeien en een 
inclusieve groei te creëren. 

•  Potentieel rendement: op de geplande Einddatum na 7 jaar heeft u recht op de terugbetaling van 100% van het 
kapitaal3 in US dollar4 dat u hebt geleend aan de Wereldbank, behoudens wanprestatie van de Wereldbank 
(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), met rating Aaa/AAA5… 
… daar bovenop kan u een mogelijke terugbetalingspremie ontvangen op de geplande Einddatum indien de prestatie van 
de World Sustainable Development Goals Select (Price) Aandelenindex positief is6.
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Geef zin aan uw belegging, zonder uw rendementsdoelstellingen op te offeren

Als belegger wilt u beleggingskeuzes maken in overeenstemming met uw persoonlijke waarden. 

Sterker nog, u wilt dat uw beleggingen op lange termijn een positieve invloed hebben op onze planeet en haar 
grondstoffen, dat ze bijdragen tot de strijd tegen extreme armoede, een gedeelde welvaart ondersteunen 
en een inclusieve groei bevorderen, via tastbare en vernieuwende projecten, die ten goede komen aan de 
huidige en toekomstige generaties. 

Uw potentieel rendement hangt af van de evolutie van de World Sustainable Development Goals Select 
(Price) Aandelenindex die samengesteld is uit aandelen van ondernemingen die de ESG-normen integreren1 
en voornamelijk bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

•  …ondersteunt de Wereldbank bij zijn algemene opdracht en in het bijzonder de financiering van 
lokale projecten over de hele wereld die tot doel hebben ontwikkelingsprioriteiten aan te pakken op 
het vlak van klimaatverandering, onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, armoede en andere 
ontwikkelingsuitdagingen2 ;

•  …wordt terugbetaald tot beloop van minstens 100% van het kapitaal (in US dollar)3 op de geplande 
Einddatum door de Wereldbank, een supranationale instantie met de hoogst mogelijke kredietrating 
(Aaa/AAA), behoudens wanprestatie van de Wereldbank4 ; 

•  …biedt u de mogelijkheid om een potentiële terugbetalingspremie te ontvangen dankzij zijn indexering 
op de World Sustainable Development Goals Select (Price) Aandelenindex5.

De Sustainable Growth Bond 12/2024 van de Wereldbank is een instrument gericht op diversificatie en 
mag niet een integrale beleggingsportefeuille vormen.

1  Ecologische, sociale en bestuurlijke (governance) verantwoordelijkheid
2  De Effecten zijn geen “green bonds”. De netto-opbrengst van de uitgifte van de Effecten zal door de Wereldbank worden gebruikt in het kader van zijn algemene 

opdracht. Er mag en er zal geen enkel verband worden gelegd tussen de Effecten en de financiering van specifieke projecten door de Wereldbank.  
3  Onkosten en belastingen niet inbegrepen, onderhevig aan het valutarisico als de belegger het kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden 

terugbetaald in US dollar, omzet in euro. In geval van wanprestatie van de Emittent, een Externe Gebeurtenis of een Gebeurtenis van Overmacht (zoals 
gedefinieerd in de Specifieke voorwaarden)loopt u het risico de bedragen waarop u recht heeft niet terug te krijgen of kunt u het kapitaal volledig of gedeeltelijk 
verliezen.

4  Hoogste kredietrating van Moody’s/Standard & Poor’s op 2 oktober 2017. Deze rating kan op elk ogenblik worden herzien door de ratingagentschappen en biedt 
geen garantie met betrekking tot de solvabiliteit van de Emittent. De rating op zich mag geen reden vormen om op het product in te schrijven. Meer informatie 
over de ratings vindt u op http://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/sleutelvragen/ratings

5  “World Sustainable Development Goals Select (Price)” is eigendom van BNP Paribas S.A., Promotor van de Index, met Solactive AG als Berekeningsagent van de 
Index.

Uw belegging in de Sustainable Growth Bond 12/2024 van de Wereldbank…
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Uw belegging in de Sustainable Growth Bond 12/2024 van de Wereldbank zal worden gebruikt door 
de Wereldbank in het kader van zijn algemene opdracht en zal op deze manier de financiering van 
ontwikkelingsprojecten ondersteunen die bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties.

Waarvoor dienen de obligaties voor Duurzame Ontwikkeling van de Wereldbank?

•  Het opgehaalde kapitaal ondersteunt de financiering van ontwikkelingsprojecten van de Wereldbank. De opdracht 
van de Wereldbank bestaat erin om armoede uit te roeien en een inclusieve en duurzame groei te bevorderen. Haar 
projecten ondersteunen de ontwikkelingsprioriteiten zoals gedefinieerd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

•  De Wereldbank selecteert projecten op basis van zijn grondige expertises, zijn inzicht in de globale prioriteiten en 
zijn behoedzame evaluatie van de ontwikkelingsdoelstellingen van de landen die lenen.

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

Voor meer informatie over het programma inzake duurzame ontwikkeling van de Wereldbank kunt u terecht 
op: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/InvestorBriefsSRI.pdf, evenals op de specifieke internetpagina’s op 
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/about_sustainable.html

Over de Wereldbank
De Wereldbank (International Bank for Reconstruction en Development, IBRD), met rating Aaa/AAA1, is een 
internationale organisatie die werd opgericht in 1944 en het oorspronkelijke lid van de Wereldbankgroep is. De IBRD 
functioneert als een wereldwijde ontwikkelingscoöperatie voor zijn 189 lidstaten. Zij steunt haar leden op het vlak van 
financiering, expertise en coördinatie om hen te helpen een eerlijke en duurzame economische groei te bereiken in hun 
nationale economieën en effectieve oplossingen te vinden voor regionale en mondiale economische en ecologische 
uitdagingen. De Wereldbank heeft twee hoofddoelstellingen: een einde maken aan extreme armoede en het bevorderen 
van gedeelde welvaart. De organisatie tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door middel van het verstrekken 
van leningen, garanties, risicobeheerproducten en adviesdiensten op het gebied van ontwikkeling aan landen met 
gemiddelde inkomens en kredietwaardige arme landen, dit alles terwijl de coördinatie van de acties die worden opgezet 
om regionale en mondiale uitdagingen het hoofd te bieden, gewaarborgd wordt. Deze organisatie geeft al meer dan 70 
jaar Obligaties voor Duurzame Ontwikkeling uit op de internationale kapitaalmarkten voor de financiering van haar 
activiteiten die een positieve impact nastreven. Informatie voor beleggers over de obligaties van de Wereldbank is 
beschikbaar op de volgende website van de Wereldbank: http://treasury.worldbank.org/

De Wereldbank steunt duurzame ontwikkeling, de vermindering van armoede en inclusieve groei via de financiering 
van projecten, en dit in een brede waaier van sectoren: landbouw en voedselzekerheid, onderwijs, energie, financiën, 
handel en industrie, gezondheidszorg en sociale voorzieningen, wetgeving en bestuur, transport, water en sanitaire 
voorzieningen. De financiële projecten van de Wereldbank zijn onderworpen aan een grondig beoordelings- en 
goedkeuringsproces, met onder meer een evaluatie van de uitdagingen die samenhangen met de thematische, 
geografische en sectorale ontwikkeling om specifieke doelstellingen van het project te identificeren evenals de 
uitvoeringswijze ervan. De projecten die worden gefinancierd door de Wereldbank hebben tot doel om armoede te 
verminderen en welvaart te bevorderen op een ecologisch en sociaal duurzame wijze met vrijwaring van de natuurlijke 
hulpbronnen.

1  Hoogste kredietrating van Moody’s/Standard & Poor’s op 2 oktober 2017. Deze rating kan op elk ogenblik worden herzien door de ratingagentschappen en biedt 
geen garantie met betrekking tot de solvabiliteit van de Emittent. De rating op zich mag geen reden vormen om op het product in te schrijven. Meer informatie 
over de ratings vindt u op http://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/sleutelvragen/ratings

Geef zin aan uw belegging…
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Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen voor de obligaties van de Wereldbank

Bovenstaande voorbeelden van projecten die worden gefinancierd door de IBRD zijn louter aangegeven ter illustratie. 
Gedurende de looptijd van de Effecten kan de Wereldbank de fondsen die worden ingezameld via deze uitgifte gebruiken 
om de financiering te steunen van projecten die gebaseerd zijn op doelstellingen van duurzame ontwikkeling met al dan niet 
dezelfde eigenschappen. 

Voor meer informatie over de projecten die in aanmerking komen voor de obligaties van de Wereldbank, kunt u terecht op 
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/about_sustainable.html

Programma voor rehabilitatie en beheer van de koraalriffen - Initiatief Coral 
Triangle
•  Doelstelling: het ondersteunen van de inspanningen van de regering voor het behoud van 

de maritieme zones om de hulpbronnen, de ecosystemen en de biologische diversiteit 
van de koraalriffen te beschermen en te beheren in 7 districten en 5 provincies verkozen 
doorheen het land.

•  Verwachte resultaten: invoering van conservatiezones waar het verboden zal zijn 
te vissen en anderzijds de ontwikkeling van specifieke zones voor duurzame visserij, 
activiteiten die verband houden met gezonde mariene ecosystemen, en hulpbronnen die 
worden toegewezen aan de ecosystemen.

Website:
http://projects.banquemondiale.org/P127813/coral-reef-
rehabilitation-management-program-phase-iii?lang=fr

Video van het project:
https://www.youtube.com/
watch?v=iKdAznDRsFY

INDONESIË

Ondersteuning van het nationaal project voor de preventie van hiv/aids
•  Doelstelling: als reactie op de zwakke respons van de regering op het vlak van preventie 

van hiv/aids, het verbeteren van de reikwijdte, de efficiëntie, de coördinatie en de 
levensvatbaarheid van de gerichte interventies, met name via onderzoek van de gegevens 
voor populaties van 15 tot 24 jaar.

•  Verwachte resultaten: opleiding van docenten en studenten, levering van antiretrovirale 
behandelingen aan gevangenissen, inspanningen op het vlak van readaptatie en onderwijs 
voor weeskinderen en kwetsbare kinderen, en uitbreiding van de reikwijdte van de 
programma’s tot rondtrekkende bevolkingsgroepen, met name vrachtwagenchauffeurs 
en vrouwen die actief zijn in de seksindustrie.

Website:
http://projects.banquemondiale.org/P102299/botswana-national-
hivaids-prevention-support-project?lang=fr&tab=overview

Video van het project:
https://www.youtube.com/
watch?v=iKdAznDRsFY

BOTSWANA

Project tot verbetering van sanitaire voorzieningen en waterverdeling 
•  Doelstelling: uitbreiding en verhoging van de kwaliteit, de reikwijdte en de efficiëntie van 

de toegang tot water en sanitaire diensten voor 100.000 mensen die in wijken wonen 
waar de levensomstandigheden en de toegang tot die hulpbronnen problematisch zijn.

•  Verwachte resultaten: verhoging van de dekking van waterverdeling en sanitaire 
voorzieningen, en modernisering van de systemen voor waterverdeling en sanitaire 
voorzieningen om de efficiëntie en de kwaliteit ervan te verbeteren.

Website:
http://projects.banquemondiale.org/P119694/metro-water-sanitation-improvement-
project?lang=fr

PANAMA

Geef betekenis aan uw belegging…

https://www.youtube.com/watch?v=iKdAznDRsFY
https://www.youtube.com/watch?v=iKdAznDRsFY
https://www.youtube.com/watch?v=iKdAznDRsFY
https://www.youtube.com/watch?v=iKdAznDRsFY
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Reacties over Duurzame Ontwikkeling

Arunma Oteh
Vicepresident en Thesaurier van de Wereldbank

“De internationale gemeenschap is de ambitieuze uitdaging aangegaan om de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen, wat veronderstelt dat we de vraag naar de financiering 
van deze ontwikkeling benaderen met een nieuwe blik. Deze uitgifte van obligaties is een innovatie 
die erop wijst dat de financiële markten een essentiële rol spelen door investeringen te koppelen 
aan ontwikkelingsprioriteiten, terwijl de beleggers een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel 
aangeboden krijgen. In de toekomst hopen wij vergelijkbare uitgiften te realiseren, gericht op 
allerlei andere types van beleggers overal ter wereld.”

David Michaud en Lilian Pena Pereira 
Projectdirecteurs voor de Wereldbank, belast met het project voor de verbetering van de sanitaire voorzieningen en 
waterverdeling in Panama

“Dit project zal in sterke mate helpen om het Nationaal Agentschap voor Water en Sanitaire Installaties 
efficiënter te maken, met de publicatie van meer transparante resultaten en de verzekering van 
een beter beheer en verantwoordelijkheid van de overheidsuitgaven, evenals de verbetering van de 
algemene waterverdeling en sanitaire voorzieningen. Dit project zal de visie van de Regering richten op 
modernisering en duurzame levering door de invoering van efficiënte en betrouwbare diensten voor de 
stedelijke bevolking, in het bijzonder in de wijken met lage inkomens.” 

Gustavo Fonseca
Manager Natural Resources, Global Environment Facility1

“Dit project bevindt zich in het epicentrum van de wereldwijde biodiversiteit. De natuurlijke 
hulpbronnen van de kusten en oceanen waarop het project betrekking heeft, bieden opportuniteiten 
op het vlak van voedsel, bestaansmiddelen, bescherming tegen onweer en toerisme voor miljoenen 
mensen in de regio en zelfs ver daarbuiten.“ 

Nicole Notat
Voorzitster, Vigeo Eiris

“Het verheugt ons deel uit te maken van dit initiatief dat projecten promoot die de komst van 
een Duurzame Groei versnellen. Dit obligatieprogramma van de Wereldbank is een intelligente 
en veilige oplossing voor de beleggers. Een belangrijke stap in de promotie van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen.”

1  Global Environment Facility (of het Wereldmilieufonds) is een onafhankelijke financiële organisatie die een financieringssysteem beheert dat bestemd is om acties 
voor milieubehoud op te zetten. Erkend als de grootste geldverschaffer ter wereld voor projecten die het milieu willen verbeteren, verleent deze organisatie subsidies 
aan projecten die verband houden met biodiversiteit, de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering, waterverontreiniging, bodemregressie en -degradatie, de 
vermindering van de ozonlaag en blijvende organische verontreinigingen. Deze organisatie werkt samen met internationale instellingen, non-gouvernementele organisaties, 
en partners uit de privésector die milieuproblemen bestrijden op internationaal niveau. 

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.thegef.org/

Geef betekenis aan uw belegging…
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Over de World Sustainable Development Goals Select (Price) Aandelenindex van BNP Paribas 
De eventuele terugbetalingspremie van de 
Sustainable Growth Bond 12/2024 van de 
Wereldbank is geïndexeerd op de prestatie van de 
World Sustainable Development Goals Select (Price) 
Aandelenindex.
Deze Aandelenindex, berekend door Solactive AG, 
is samengesteld uit aandelen van 30 bedrijven die 
werden geselecteerd op basis van financiële criteria, 
maar ook en voornamelijk duurzaamheidscriteria 
gedefinieerd door onafhankelijke instellingen:

 •  Het beleggingsuniversum bestaat uit genoteerde 
ondernemingen van de ontwikkelde landen die de 
ESG-normen integreren (ecologische, sociale en 
bestuurlijke (governance) verantwoordelijkheid) 
en die niet betrokken zijn bij moreel verwerpelijke 
activiteiten, en bovendien geen deel uitmaken van 
de bedrijven met de grootste koolstofuitstoot (tenzij ze een stevige score voor energietransitie hebben) – 
beoordeling Vigeo Eiris.

  •  De geselecteerde bedrijven zijn diegene die bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door hun 
engagement voor duurzame producten of door hun duurzame manier van werken.

  Deze analyse is gebaseerd op het onderzoek van Vigeo Eiris en de exclusieve methodologie Equitics®, die 
dankzij een grondige analyse van de DDO1 4 pijlers kon identificeren waarvoor de privésector belangrijke 
maatregelen moet treffen: Populatie, Planeet, Welvaart en Praktijken. Voor de samenstelling van de Indexen 
selecteert Solactive AG de bedrijven die significant bijdragen tot minstens één van die pijlers. 

  •  Om een definitieve selectie te maken onder deze bedrijven, maakt de Index gebruik van financiële filters om 
zich ervan te vergewissen dat ze voldoende liquide zijn2, dat hun geraamde dividenden hoog zijn3 en dat ze 
samen een gediversifieerde portefeuille vormen, zowel op geografisch als op sectoraal vlak4, en het kleinst 
mogelijke risico vertonen door deze regels na te leven5.

De samenstelling van de Index wordt elke drie maanden herzien en aangepast door Solactive AG.

Wie zijn Solactive AG en Vigeo Eiris?

Solactive AG
is een van de grootste leveranciers van 
indexen van de financiële markten en de 
Berekeningsagent van de Index.

Vigeo Eiris
is een onafhankelijk internationaal agentschap voor 
onderzoek en dienstverlening op het vlak van ESG 
(ecologische, sociale en bestuurlijke (governance) 

verantwoordelijkheid) 
voor particuliere 
beleggers en 
overheidsorganisaties.

Bronnen: Solactive AG en Vigeo Eiris
1  “Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen”. Voor meer informatie, kunt u terecht op http://www.un.org/sustainabledevelopment/
2 Gemiddeld dagelijks volume gedurende 1 maand en 6 maanden van meer dan 10 miljoen US dollar of 10 miljoen euro.
3  Onder de overblijvende aandelen kan slechts het derde van de aandelen die het hoogste geraamde dividend uitkeren, worden geselecteerd. De dividenden die 

worden uitgekeerd door de aandelen van de Index worden niet herbelegd. 
4  Minstens 10% en hoogstens 50 % aandelen uit dezelfde regio (Europa, Noord-Amerika, Azië-Pacific). Maximaal 25% aandelen uit dezelfde sector (gedefinieerd door 

FactSet Economics). De weging van elk aandeel moet tussen 1% en 5% bedragen. FactSet Economics is een leverancier van financiële gegevens, die zich baseert op 
de cijfers van de bedrijven om analyses te maken van de industrie en een onderbouwd beeld te geven van de economie en haar conjunctuur.

5  De uiteindelijke portefeuille beantwoordt aan alle bovenstaande criteria met de laagst geraamde volatiliteit.

…Zonder uw rendementsdoelstellingen op te offeren
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De World Sustainable Development Goals Select (Price) Aandelenindex werd gecreëerd op 26 juli 2017. De 
historiek van de reële gegevens van deze index is dus beperkt tot 26 juli 2017, waarbij de prestaties vóór die 
datum gebaseerd zijn op een simulatie.

Evolutie van de Index

Evolutie van de World Sustainable Development Goals Select (Price) Aandelenindex in vergelijking met die van de  
Euro Stoxx 50 (Price) en de MSCI World EUR (Price), van 31 augustus 2010 tot 31 augustus 2017.

Waarschuwing: de prestaties van de World Sustainable Development Goals Select (Price) Aandelenindex voor 26 juli 2017 zijn gesimuleerd. In deze simulatie 
werd het beleggingsuniversum bepaald door Vigeo Eiris op 26 juli 2017 en enkel de financiële filters (dividenden en risico-indicator) werden toegepast tijdens 
de driemaandelijkse herschikkingen. De prestaties uit het verleden noch de gesimuleerde prestaties houden een voorspelling in van toekomstige prestaties 
van de Index. 
Er wordt geen enkele garantie geboden van positieve prestaties van de Index.
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World Sustainable 
Development Goals Select 

(Price) Index

MSCI World EUR (Price) 
Index

Euro Stoxx 50 (Price)
Index

Prestatie op jaarbasis 8,50% 9,91% 3,87%

Volatiliteit op jaarbasis 11,58% 13,28% 20,84%

Voor meer informatie over de Index (met name zijn dagelijkse slotkoers, zijn samenstelling en de selectiemethodologie) 
kunt u terecht op: https://indx.bnpparibas.com/ENHAGOAL Index/

Samenstelling en gesimuleerde historische prestaties van de index

https://indx.bnpparibas.com/ENHAGOAL Index/
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Samenstelling van de Index

Op 2 oktober 2017 bedroeg de waarde van de Index 273,54.

Aandelen van de Index ISIN-code Weging Devies Land

Akzo Nobel NV NL0000009132 5,00% EUR Nederland

BristolMyers Squibb Co US1101221083 5,00% USD Verenigde Staten

CapitaLand Mall Trust SG1M51904654 5,00% SGD Singapore

Carrefour SA FR0000120172 5,00% EUR Frankrijk

Daimler AG DE0007100000 5,00% EUR Duitsland

Enbridge Inc CA29250N1050 5,00% CAD Canada

Gas Natural SDG SA ES0116870314 5,00% EUR Spanje

KimberlyClark Corp US4943681035 5,00% USD Verenigde Staten

Kingfisher PLC GB0033195214 5,00% GBP Groot-Brittannië

Klepierre FR0000121964 5,00% EUR Frankrijk

MTR Corp Ltd HK0066009694 5,00% HKD Hongkong

Orange SA FR0000133308 5,00% EUR Frankrijk

Procter Gamble CoThe US7427181091 5,00% USD Verenigde Staten

Resona Holdings Inc JP3500610005 5,00% JPY Japan

SSE PLC GB0007908733 5,00% GBP Groot-Brittannië

Ventas Inc US92276F1003 5,00% USD Verenigde Staten

Woodside Petroleum Ltd AU000000WPL2 5,00% AUD Australië

Telstra Corp Ltd AU000000TLS2 3,00% AUD Australië

ABN AMRO Group NV NL0011540547 1,00% EUR Nederland

Adecco Group AG CH0012138605 1,00% CHF Zwitserland

BT Group PLC GB0030913577 1,00% GBP Groot-Brittannië

Mirvac Group AU000000MGR9 1,00% AUD Australië

Roche Holding AG CH0012032048 1,00% CHF Zwitserland

Stockland AU000000SGP0 1,00% AUD Australië

Suez SA FR0010613471 1,00% EUR Frankrijk

Swiss Re AG CH0126881561 1,00% CHF Zwitserland

Telefonica SA ES0178430E18 1,00% EUR Spanje

Terna Rete Elettrica Nazionale SpA IT0003242622 1,00% EUR Italië

UnibailRodamco SE FR0000124711 1,00% EUR Nederland

Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,00% GBP Groot-Brittannië

Samenstelling en gesimuleerde historische prestaties van de index
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Geplande Einddatum: 13 december 2024 Nominale waarde: 100 US dollar

Recht op terugbetaling op de geplande 
Einddatum1 van 100% van het kapitaal in US 
dollar2,3

Potentieel variabel rendement op de geplande Einddatum1, 
geïndexeerd op de prestatie van de World Sustainable Development 
Goals Select (Price) Aandelenindex

Hoe wordt de potentiële terugbetalingspremie berekend?

•   Op de Initiële Observatiedatum wordt de slotkoers van de World Sustainable Development Goals Select (Price) 
Aandelenindex vastgesteld en genoteerd als initieel niveau.

•   Gedurende de laatste 19 maanden vóór de geplande Einddatum1 worden de slotkoersen van de Index genoteerd 
op de Maandelijkse Observatiedata en het gemiddelde van die 19 slotkoersen berekend.

•  De “Vastgestelde Prestatie” stemt overeen met het gemiddelde van die 19 slotkoersen, vergeleken met het 
initiële niveau.

•  Op de geplande Einddatum1 ontvangt u:
Het kapitaal2,3

+
Een potentiële terugbetalingspremie die gelijk is aan de Vastgestelde Prestatie2,4, indien deze positief is.

Indien de Vastgestelde Prestatie negatief of nul is, wordt er geen enkele terugbetalingspremie betaald,  
maar ontvangt u niettemin:

Het kapitaal2,3

1  Dit veronderstelt dat de belegger het(de) Effect(en) bijhoudt tot de geplande Einddatum, namelijk 13 december 2024.
2  Onkosten en belastingen niet inbegrepen, onderhevig aan het valutarisico als de belegger het kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem 

worden terugbetaald in US dollar, omzet in euro. In geval van wanprestatie van de Emittent, een Externe Gebeurtenis of een Gebeurtenis van Overmacht 
(zoals gedefinieerd in de Specifieke Voorwaarden), loopt u evenwel het risico de sommen in kwestie niet terug te krijgen en kunt u het kapitaal volledig of 
gedeeltelijk verliezen.

3 Gelijk aan de Nominale Waarde van elke coupure, ofwel 100 US dollar.
4 Onderworpen aan de roerende voorheffing.

 Sustainable Growth Bond 12/2024 van de Wereldbank
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1  Dit veronderstelt dat de belegger het(de) Effect(en) bijhoudt tot de geplande Einddatum, namelijk 13 december 2024.
2  Onkosten en belastingen niet inbegrepen, onderhevig aan het valutarisico als de belegger het kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden 

terugbetaald in US dollar, omzet in euro. In geval van wanprestatie van de Emittent, een Externe Gebeurtenis of een Gebeurtenis van Overmacht (zoals gedefinieerd 
in de Specifieke Voorwaarden), loopt u evenwel het risico de sommen in kwestie niet terug te krijgen en kunt u het kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen.

3  In dit document verwijst de term “kapitaal” naar de Nominale Waarde van de Effecten (100 US dollar), vermenigvuldigd met het aantal Effecten dat de belegger 
in zijn bezit heeft.

4  Onderworpen aan de roerende voorheffing.

Jaar

Prestatie van de index ten opzichte van het initiële niveau

Vergoeding:
100% van het kapitaal

1 2 3 4 5 6 7

Prestatie (gemiddelde van
19 prestaties): -28.07 %

0%

Ongunstig scenario
•  De Index volgt een neerwaartse trend. Op de laatste 

Maandelijkse Observatiedatum sluit deze af op -62,11% in 
vergelijking met zijn initieel niveau.

•  De Vastgestelde Prestatie, die gelijk is aan het gemiddelde 
van de laatste 19 maandelijkse prestaties van de Index 
vergeleken met het initiële niveau, bedraagt 28,07%.

•  Op de geplande Einddatum1 ontvangt u:
het kapitaal1,2

De bruto actuariële rendementsvoet (in US dollar) 
bedraagt -0,28%2.

1 2 3 4 5 6 7

Vergoeding:
138% van het kapitaal
Prestatie (gemiddelde van
19 prestaties): +38%

0%

Jaar

Prestatie van de index ten opzichte van het initiële niveauGunstig scenario
•  De Index volgt een opwaartse trend. Op de Uiteindelijke 

Observatiedatum sluit deze af op +58,56% boven zijn 
initieel niveau.

•  De Vastgestelde Prestatie, die gelijk is aan het gemiddelde 
van de laatste 19 maandelijkse prestaties van de Index 
vergeleken met het initiële niveau, bedraagt +38%.

•  Op de geplande Einddatum1 ontvangt u een 
terugbetalingspremie die gelijk is aan: 38%4, en u ontvangt:
het kapitaal2,3 + een premie4 van 38% = 138% van het 
kapitaal (in US dollar).
De bruto actuariële rendementsvoet (in US dollar) 
bedraagt 4,41%2.

Vergoeding:
115,38% van het kapitaal

1 2 3 4 5 6 7

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

0%

Jaar

Prestatie van de index ten opzichte van het initiële niveauGemiddeld scenario
•  De Index volgt een opwaartse trend. Op de laatste 

Maandelijkse Observatiedatum sluit deze af op +21,85% in 
vergelijking met zijn initieel niveau.

•  De Vastgestelde Prestatie, die gelijk is aan het gemiddelde 
van de laatste 19 maandelijkse prestaties van de Index 
vergeleken met het initiële niveau, bedraagt +15,38%.

•  Op de geplande Einddatum1 ontvangt u een 
terugbetalingspremie die gelijk is aan: 15,38%4, en u 
ontvangt:
het kapitaal2,3 + een premie4 van 15,38% = 115,38% van 
het kapitaal (in US dollar).
De bruto actuariële rendementsvoet (in US dollar) 
bedraagt 1,78%2.

Illustraties
De volgende scenario’s dienen uitsluitend als voorbeeld: ze houden geen voorspelling in voor toekomstige resultaten of 
rendementen. Ze zijn gebaseerd op simulaties van prestaties van de Index, uitgevoerd met behulp van actuele parameters 
(volatiliteit van de elementen van de Index, dividendvoorspellingen, rentevoeten, enz.) en op een voorzichtige benadering met 
betrekking tot de evolutie van de componenten van de Index.
De kapitalen en rendementen die worden gebruikt in onderstaande scenario’s zijn gebaseerd op een Inschrijvingsprijs van 
102 US dollar, exclusief kosten en voor belastingen, en zijn onderhevig aan het valutarisico indien de belegger het kapitaal 
en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald in US dollar, omzet in euro, en behoudens wanprestatie 
van de Wereldbank of het optreden van een Externe Gebeurtenis of een Gebeurtenis van Overmacht (zoals gedefinieerd in 
de Specifieke Voorwaarden). Indien de beleggers retailbeleggers zijn uit België, dan zijn ze onderworpen aan de Belgische 
roerende voorheffing van 30%.

KLACHTEN
Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of diensten kunt u terecht bij: 
• BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel,
• of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

 World Bank Sustainable Growth Bond 12/2024
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De Sustainable Growth Bond 12/2024 van de Wereldbank is een complex financieel instrument. U mag 
enkel beleggen in deze Effecten als u de kenmerken ervan voldoende begrijpt, en in het bijzonder als u de 
risico’s begrijpt deze eraan verbonden zijn. Uw bank moet bepalen of u over voldoende kennis en ervaring 
beschikt om te beleggen in dit product. Mocht dit product voor u ongeschikt 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 aangepast is aan uw kennis van en ervaring met 
het product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

Voordelen
•  Belegging in een gestructureerde obligatie voor duurzame ontwikkeling ter ondersteuning van leningen van de 

Wereldbank die bijdragen tot ontwikkelingsprojecten met Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

•  Potentieel rendement geïndexeerd op de prestatie van de World Sustainable Development Goals Select (Price) 
Aandelenindex op de geplande Einddatum.

•  Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (in US dollar)1, ongeacht de prestatie van de Index, terugbetaald door 
een Emittent van topkwaliteit met rating Aaa/AAA2 (de hoogst mogelijke rating) op de geplande Einddatum.

Belangrijkste risico’s

Het is raadzaam dat beleggers de risico’s die vermeld zijn in het Prospectus en de Specifieke Voorwaarden aandachtig 
lezen. De onderstaande risico’s zijn maar enkele van de belangrijkste risico’s die een belegging in de Effecten met zich 
meebrengt en zijn in geen geval exhaustief:

• Risico van volledig of gedeeltelijk kapitaalverlies:
-  Indien de Effecten worden verkocht vóór de geplande Einddatum, kan hun waarde erg afwijken (hoger of lager) van hun 

Nominale Waarde, gezien deze onderhevig kan zijn aan sterke schommelingen gedurende de looptijd van de Effecten, niet 
alleen afhankelijk van de prestatie van de Index, maar ook van andere parameters.

- In geval van wanprestatie van de Wereldbank.
-  Ingeval zich een Gebeurtenis van Overmacht of een Externe Gebeurtenis voordoet (zoals gedefinieerd in de Specifieke 

Voorwaarden).

•  Geen minimale terugbetalingspremie wordt gegarandeerd in geval van ondermaatse prestatie van de Index. Doordat 
een gemiddelde van de noteringen wordt gebruikt om de prestatie van de Index te bepalen, op basis van Maandelijkse 
Observatiedata, zal een afvlakkingsmechanisme op de evolutie van de Index teweegbrengen gedurende de periode waarin 
de Maandelijkse Observatiedata zich voordoen. Niettemin laat het gebruik van een gemiddelde het niet toe ten volle te 
profiteren van een mogelijke stijging in het geval waar de waarde van de Index op zijn hoogst is op de laatste Maandelijkse 
Observatiedatum, aangezien de verheven waarde op die laatste Maandelijkse Observatiedatum niet als enige waarde zal 
worden gebruikt om de prestatie van de Index en de mogelijke terugbetalingspremie te bepalen.

•  Valutarisico €/US$: de Effecten, uitgegeven in US dollar, zijn bestemd voor beleggers die de beleggingen in hun portefeuille 
willen diversifiëren op het vlak van valuta. Dit impliceert een blootstelling aan een valutarisico indien ze besluiten het 
kapitaal en de potentiële terugbetalingspremie op de geplande einddatum om te zetten van US dollar in euro. Het definitieve 
rendement in euro zal namelijk niet alleen worden bepaald door het bedrag van de terugbetalingspremie, maar ook door de 
evolutie van de US dollar ten opzichte van de euro. In de veronderstelling dat het devies van de belegger de euro is en dat 1 
EUR 1,25 US dollar waard is op de betaaldatum, zal de belegger 8.000 euro betalen om 10.000 US dollar Effecten te kopen 
op die datum. Indien de Effecten op de geplande Einddatum worden terugbetaald aan 10.000 US dollar:
-  In het geval dat op die datum de US dollar met 10% gestegen is ten opzichte van de euro en de euro dus 1,14 US dollar 

waard is, dan zal het definitieve rendement omgezet in euro verbeterd zijn: de omzetting van 10.000 US dollar in euro zal 
de belegger 8.800 euro opleveren.

-  Omgekeerd, in het geval dat de US dollar 15% gedaald is ten opzichte van de euro en de euro dus 1,47 US dollar waard is, 
zal het uiteindelijke rendement in euro verslechterd zijn: de omzetting van 10.000 US dollar in euro zal de belegger 6.800 
euro opleveren.

De hierboven vermelde risico’s op kapitaalverlies (na omzetting) bestaan ook als en wanneer de houder van de Effecten 
besluit zijn Effecten, volledig of gedeeltelijk, te verkopen vóór de geplande Einddatum.

Sustainable Growth Bond 12/2024 van de Wereldbank
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Evolutie van het Wisselkoers €/US$ van 31 augustus 2010 tot 31 augustus 2017
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Bron: Bloomberg, 20 september 2017 
De wisselkoersen uit het verleden houden geen voorspelling in van toekomstige wisselkoersen.

•  Liquiditeitsrisico: hoewel de Effecten op een gereglementeerde markt genoteerd zijn, is er geen garantie dat u ze kunt 
verkopen vóór de geplande Einddatum. In normale marktomstandigheden zal de Markt Maker een secundaire markt 
trachten te organiseren. Indien een Externe Gebeurtenis optreedt (zoals gedefinieerd in de Specifieke Voorwaarden) en 
als de belegger heeft gekozen om het Monetisatiebedrag te ontvangen, dan kan de Effecten enkel door de Market Maker 
worden aangekocht op de secundaire markt (indien de Market Maker bepaalt dat aan alle voorwaarden voor een normale 
markt is voldaan op dat ogenblik). 

•  Risico verbonden aan een terugbetaling of wijziging van de Index en/of de Voorwaarden: in geval van uitzonderlijke 
gebeurtenissen die een impact hebben op de Index (opschorting, wijziging, niet-publicatie, lopende gebeurtenis met impact 
op een markt), zal de berekeningsagent (de “BA”) van de Effecten de beleggers hiervan in kennis stellen en bepaalde correcties 
doorvoeren aan de Index en/of de Voorwaarden. Indien, onder meer, de Index vervangen wordt door een index die gebruik 
maakt van berekeningsformules en -methodes die substantieel vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke Index, of indien de 
Index gepubliceerd wordt door een nieuwe promotor die aanvaardbaar is voor de BA, dan wordt die nieuwe index gebruikt als 
nieuw onderliggend actief. Indien de promotor van de Index substantiële wijzigingen aankondigt aan de berekeningsformules en 
-methoden van de Index of de afschaffing van de Index, of als de opvolger-promotor van de Index deze niet langer publiceert, 
heeft de BA het recht onder Voorwaarden om de waarden van de Index bepalen, net zoals de andere bedragen die voorzien zijn 
in de Voorwaarden. Indien de BA beslist dat het niet mogelijk is om deze correcties door te voeren in die omstandigheden of in 
geval van een Belangrijke Wijziging of Gebeurtenis van Overmacht (zoals gedefinieerd in de Specifieke Voorwaarden), heeft de 
Emittent het recht om ofwel de correcties door te voeren aan de Index of aan de Voorwaarden, ofwel de houders van de Effecten 
te informeren, binnen de voorwaarden die gepreciseerd zijn in de Specifieke Voorwaarden, over een vervroegde terugbetaling 
tegen de marktwaarde van de Effecten (dat lager kan zijn dan hun Nominal Waarde) of, naar gelang van het geval, over een 
terugbetaling op de Einddatum tegen het Monetiseringsbedrag.

• Index-gebonden risico: 
 - De Index werd gecreëerd op 26 juli 2017. Daardoor zijn er slechts weinig historische gegevens voorhanden.
 -  De Index is samengesteld uit 30 aandelen en is daardoor minder gediversifieerd dan andere Indexen zoals de Euro Stoxx 50 (Price).
 -  De beleggers genieten niet van de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen van de Index. 
 -  De Index is van het type “Price Return “. Dit betekent dat de dividenden van de aandelen van deze Index, hierin niet worden 

herbelegd en dus geen rechtstreekse invloed hebben op de prestaties ervan, in tegenstelling tot een index van het type 
“Total Return“.

 -  De prestaties uit het verleden noch de gesimuleerde prestaties houden een voorspelling in van toekomstige prestaties. 
 -  De beleggers worden verzocht om het Prospectus en de Specifieke Voorwaarden aandachtig te lezen voor meer informatie.

1  Onkosten en belastingen niet inbegrepen, onderhevig aan het valutarisico als de belegger het kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden 
terugbetaald in US dollar, omzet in euro, en behoudens in geval van wanprestatie of een risico van wanprestatie van de Wereldbank of het optreden van een 
Externe Gebeurtenis of een Gebeurtenis van Overmacht (zoals gedefinieerd in de Specifieke Voorwaarden).

2  Hoogste kredietrating van Moody’s/Standard & Poor’s op 2 oktober 2017. Deze rating kan op elk ogenblik worden herzien door de ratingagentschappen en biedt 
geen garantie met betrekking tot de solvabiliteit van de Emittent. De rating op zich mag geen reden vormen om op het product in te schrijven. Meer informatie 
over de ratings vindt u op http://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/sleutelvragen/ratings

 World Bank Sustainable Growth Bond 12/2024
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Belangrijkste kenmerken
Type belegging  De Sustainable Growth Bond 12/2024 van de Wereldbank (“de Effecten“) is een gestructureerd 

schuldeffect, uitgegeven door de International Bank for Reconstruction and Development (of de 
“Wereldbank”) in het kader van haar Programma van 2008, zoals gewijzigd. De Effecten zijn geen 
overheidsobligaties, maar directe, gestructureerde, ongedekte obligaties van de Wereldbank. In geval van 
wanprestatie van de Emittent, van een Externe Gebeurtenis of een Gebeurtenis van Overmacht (zoals 
gedefinieerd in de Specifieke Voorwaarden), krijgt u mogelijk de bedragen waarop u recht hebt, niet terug 
en kunt u het kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen.

Vorm De Effecten zijn Effecten aan toonder vertegenwoordigd door een globale obligatie.

Gebruik van het kapitaal  De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Effecten zullen door de IBRD worden gebruikt ter 
ondersteuning van de duurzame ontwikkeling in de lidstaten van de IBRD.

Openbaar aanbod  Gedurende de commercialiseringsperiode wordt de Sustainable Growth Bond 12/2024 van de 
Wereldbank verdeeld in België.

Selectie  Houder van een Effectenrekening. Inschrijving via een erkende verdeler van de Emittent (zie lijst van 
de verdelers op onderstaande website).

ISIN-code XS1693816586.

Bedrag van het Aanbod  Minimaal 2.000.000 US dollar en maximaal 150.000.000 US dollar. De toewijzingsmethode van de 
Effecten in geval van overinschrijving wordt beschreven in de Specifieke Voorwaarden.

Emittent  International Bank for Reconstruction and Development (of “Wereldbank“), (Moody’s Aaa / 
vooruitzicht stabiel; Standard & Poor’s AAA / vooruitzicht stabiel op 2 oktober 2017).

Verdeling Gelieve contact op te nemen met BNP Paribas Fortis NV:
 - telefonisch: Easy Banking Centre 02 433 41 31
 - via de website: Easy Banking Web
 - in elk kantoor van BNP Paribas Fortis NV
  of met uw bank die contact zal opnemen met een bank die het product verdeelt en die is opgenomen 

in de lijst op www.sustainablegrowthbond.com
 Elk van die banken zal u op verzoek de contactgegevens bezorgen van zijn klachtendienst.

Berekeningsagent van de Effecten BNP Paribas S.A.

Betalingsagent Citibank, N/A., London Branch

Noteringsagent in Luxemburg BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Promotor van de Index BNP Paribas S.A.

Berekeningsagent van de Index Solactive AG

Nominale waarde van elke coupure 100 USD

Inschrijvingsprijs voor de 
retailbeleggers (offer price)

102% van de Nominale Waarde, namelijk 102 US dollar.

Commissie betaald door de 
retailbelegger en reeds inbegrepen in 
de inschrijvingsprijs van 102 % (geen 
aparte betaling vereist)

Commissie voor de verspreiding en promotie van de Effecten door de deelnemende banken en zodra 
ze gelanceerd zijn, een jaarlijks bedrag van maximum 0.80% van de Nominale Waarde van de belegde 
Effecten.

Inschrijvingsperiode  Van 16 oktober 2017 om 9.30 uur tot 30 november 2017 om 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting, 
naar goeddunken van de Emittent - zie Specifieke Voorwaarden). Gedurende deze periode voorziet 
de Emittent de publicatie van zijn Gecondenseerde Trimestriële Financiële Staten (niet geauditeerd) 
op 30 september 2017. Zodra dit document beschikbaar is, wordt het gepubliceerd op https://
sustainablegrowthbond.com.

Andere uitgaven die specifiek ten laste 
van de inschrijvers of kopers zijn

Kosten voor de bewaring van de Effecten op een Effectenrekening: gelieve met uw bank te bevestigen 
welke kosten (desgevallend) in rekening worden gebracht, alvorens dit product te onderschrijven.
Financiële diensten: gelieve met uw bank te bevestigen welke kosten (desgevallend) in rekening 
worden gebracht, alvorens in te schrijven op dit product .

Fiscale behandeling momenteel van 
toepassing op particuliere beleggers 
in België

De inkomsten uit Schuldeffecten die worden ontvangen bij een financiële tussenpersoon die in België 
gevestigd is, zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 30%. De inhouding van de RV 
heeft een bevrijdend karakter in hoofde van de particuliere beleggers.
De fiscale afhandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan achteraf 
gewijzigd worden. De andere categorieën van beleggers worden verzocht om
zich te informeren in verband met het fiscaal stelsel dat op hen van toepassing is.

Taks op Beursverrichtingen (TOB) - Geen TOB op de primaire markt (dat wil zeggen tijdens de inschrijvingsperiode). 
 -  TOB van 0,09% bij verkoop en aankoop op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR per 

verrichting). 
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Geplande Einddatum (buiten 
mogelijk geval van een vervroegde 
terugbetaling)

13 december 2024

Terugbetaling op de geplande Einddatum1 Minstens 100% van de Nominale Waarde (in US dollar).

Vaste coupon Geen

Terugbetalingspremie betaald op de 
geplande Einddatum1

S0 verwijst naar de officiële slotkoers van het Onderliggende actief op de Initiële Observatiedatum
Si verwijst naar het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van het Onderliggende actief op de 
Maandelijkse Observatiedata
Si/S0 – 1 is de “Vastgestelde Prestatie”
-  Indien Si/S0 – 1 ≤ 0 (de Vastgestelde Prestatie is negatief of nul): 

geen premie
-  Indien Si/S0 – 1 > 0 (de Vastgestelde Prestatie is positief):  

premie = 100 US dollar × [Si/S0 – 1] (Nominale Waarde vermenigvuldigd met de Vastgestelde 
Prestatie).

Onderliggende Index Index World Sustainable Development Goals Select (Price)

Uitgifte 13 december 2017

Initiële Observatiedatum 1 december 2017

Uiteindelijke Observatiedatum 26 november 2024, overeenstemmend met de laatste Maandelijkse Observatiedatum

Maandelijkse Observatiedata  26 mei 2023, 26 juni 2023, 26 juli 2023, 28 augustus 2023, 26 september 2023, 26 oktober 
2023, 27 november 2023, 27 december 2023, 26 januari 2024, 26 februari 2024, 26 maart 2024, 
26 april 2024, 27 mei 2024, 26 juni 2024, 26 juli 2024, 26 augustus 2024, 26 september 2024, 
28 oktober 2024, 26 november 2024.

Marktwaarde  Dagelijks gepubliceerd en verkrijgbaar bij uw bank (enkel als uw bank deze dienst aanbiedt). Gelieve 
dit na te vragen bij uw bank alvorens het product te onderschrijven.

Verkoop vóór de geplande Einddatum  Om uw Effecten te verkopen vóór de geplande Einddatum moet u contact opnemen met uw bank. 
De Market Maker zal onder normale omstandigheden 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  Beurs van Luxemburg (gereglementeerde markt). De toelating tot de verhandeling vertegenwoordigt 
geen liquiditeitsgarantie.

Op de Effecten toepasselijk recht Engelse recht

Bijkomende informatie
voor het openbaar aanbod in België

-  Wegens het in de Effecten ingebouwde afgeleide component, worden deze gestructureerde 
schuldeffecten beschouwd als een afgeleid instrument.

-  In het kader van de bepalingen betreffende onrechtmatige bedingen vermeld in het Belgische 
Wetboek van Economisch Recht, bevestigt de Emittent dat de onrechtmatige bedingen in het 
Prospectus niet-toepasselijk werden gemaakt via de Specifieke Voorwaarden.

-  Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij 
BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel, of per e-mail 
op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com In geval van een klacht, kan de belegger, 
als hij niet tevreden is met het antwoord van zijn/haar bank, een claim indienen via de 
website : (in het Nederlands) http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen; 
(in het Frans http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte; (in het Engels)  
http://www.ombudsfin.be/en/individuals/introduce-complaint

Market Maker BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

Documentatie  Het Prospectus en de Specifieke Voorwaarden (zoals gedefinieerd op pagina 1) zijn in het Engels 
beschikbaar op de website https://sustainablegrowthbond.com

  Gedurende de looptijd van de Effecten zullen de jaarrapporten en/of informatieve verklaringen 
(uitsluitend in het Engels) die van tijd tot tijd worden gepubliceerd door de Emittent, beschikbaar zijn 
op de volgende website van de Emittent:

 http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/index.html

1  Onkosten en belastingen niet inbegrepen, onderhevig aan het valutarisico als de belegger het kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald 
in US dollar, omzet in euro. In geval van wanprestatie van de Emittent, een Externe Gebeurtenis of Gebeurtenis van Overmacht (zoals gedefinieerd in de Specifieke 
Voorwaarden), loopt u het risico de bedragen in kwestie niet terug te krijgen of het kapitaal volledig of gedeeltelijk te verliezen.
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Verantwoordelijke entiteit voor de publicatie van dit marketingdocument: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, 1818  
H Street NW Washington, DC 20433 Verenigde Staten.
Datum van het marketingdocument: 16 oktober 2017 

Dit marketingdocument zal niet worden voorgelegd aan een bevoegde autoriteit in de Europese Economische Ruimte of elders. Dit document 
is opgesteld door de Emittent en is uitsluitend voorbehouden voor gebruik en verspreiding in België en in geen enkele andere jurisdictie. De 
nauwkeurigheid, volledigheid of relevantie van de in deze brochure verstrekte informatie is niet gegarandeerd, hoewel dergelijke informatie 
verkregen is uit bronnen die ernstig zijn en als betrouwbaar worden beschouwd. Niets in deze brochure mag 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 in geen geval een aanbeveling van het instrument waarnaar verwezen wordt. Ieder aanbod tot inschrijving zal gebeuren op 
basis van het Prospectus en de Specifieke Voorwaarden opgesteld door de Emittent of namens de Emittent. Een beslissing om te beleggen in 
de Effecten mag niet worden genomen op basis van dit document, maar moet worden genomen op basis van het Prospectus en de Specifieke 
Voorwaarden. De beleggers stellen zich bloot aan het kredietrisico van de Emittent. De beleggers worden verzocht om de risico’s die worden 
beschreven in het Prospectus en de Specifieke Voorwaarden aandachtig te lezen. In het bijzonder moeten ze rekening houden met het risico 
op volledig of gedeeltelijk kapitaalverlies indien Effecten worden verkocht of een terugbetaling plaatsvindt vóór de geplande Einddatum en in 
geval van wanprestatie van de Emittent. De beleggers moeten de compatibiliteit tussen een belegging in de Effecten en hun eigen patrimoniale 
en financiële situatie en hun beleggingsdoelstellingen analyseren. Ze moeten hun eigen analyse uitvoeren, zonder uitsluitend te vertrouwen op 
de hen verstrekte informatie, de voordelen en de risico’s van de Effecten op juridisch, fiscaal en boekhoudkundig vlak, door indien nodig hun 
eigen relevante adviseurs of ander gekwalificeerde personen te raadplegen. 

De BA van de Index probeert, in de mate van het mogelijke, de juistheid van de berekening van de Index te garanderen. De BA van de Index 
of de Promotor van de Index is niet verplicht - ongeacht zijn eventuele verplichtingen tegenover de Emittent – om derden te informeren, met 
inbegrip van de beleggers en/of financiële tussenpersonen, over fouten met betrekking tot de Index. In geen enkel geval wordent de Effecten 
gesponsord, gepromoot, verkocht of onderschreven door de BA of de Promotor van de Index, en geen van beide partijen biedt enige garantie 
of verzekering, expliciet noch impliciet, voor de resultaten door gebruik te maken van de Index en/of de niveaus waarop een Index zich bevindt 
op een bepaald moment op enige datum of anderszins.

Voor meer informatie over het product, of om te weten welke banken het product verdelen, kunt u terecht op  
www.sustainablegrowthbond.com
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