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In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk
voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met
andere producten te vergelijken.
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U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?
Type Schuldinstrument aan toonder, in de vorm van niet-gecertificeerde, giraal overdraagbare effecten, welke onderworpen zijn aan Zwitserse
wetgeving.

Doelstellingen Dit product is bedoeld u op een onevenredige (hefboomwerkings-), omgekeerde wijze te laten deelnemen aan prijsschommelingen van
het Referentie-Instrument van de Onderliggende Waarde. Dit heeft onder meer tot gevolg dat u bent blootgesteld aan een zeer hoog risico op een totaal
verlies van uw belegging. Het product is een complex financieel instrument gekoppeld aan één Onderliggende waarde (4X Short Index linked to Adidas
AG V2).
Het product heeft geen vaste looptijd. U mag het product uitoefenen op elke Uitoefeningsdatum. De Uitgevende Instelling heeft het recht om het product
op elke Beëindigingsdatum te beëindigen. Na uitoefening of beëindiging ontvangt u een Aflossingsbedrag op de relevante Aflossingsdatum. Het
aflossingsbedrag zal overeenstemmen met de Referentieprijs van de Onderliggende Waarde op de relevante Uitoefenings- of Beëindigingsdatum,
vermenigvuldigd met de Ratio.
Onderliggende waarde De Onderliggende Waarde is gekoppeld aan het Referentie-Instrument en wordt berekend door de Indexberekeningsagent. Ze
weerspiegelt prijsschommelingen van het Referentie-Instrument verhoogd met een ratio van -4 (Leverage).
Een daling van de prijs van het Referentie-Instrument sinds de meest recente berekening van een slotkoers van een Onderliggende Waarde leidt tot een
positieve wijziging van de Onderliggende Waarde in vergelijking met de vorige prijs van de Onderliggende Waarde en omgekeerd. De Onderliggende
Waarde repliceert als gevolg een "short" strategie. De Onderliggende Waarde bestaat uit een leverage component en een financiering component.
De leverage component volgt, in tegenovergestelde zin een belegging in een Referentie-Instrument, waarbij schommelingen in de prijs van het
Referentie-instrument worden vermenigvuldigd met de Leverage. Deze hefboomwerking doet zich voor bij zowel positieve als negatieve schommelingen
van het Referentie-instrument, wat een onevenredig effect heeft op de waarde van de Onderliggende Waarde. Bijvoorbeeld (de financieringscomponent
buiten beschouwing latend):
•

Een stijging in de prijs van het Referentie-Instrument met 2% leidt tot een daling van de Onderliggende Waarde met 4 x 2%;

•

Een daling in de prijs van het Referentie-Instrument met 2% leidt tot een stijging van de Onderliggende Waarde met 4 x 2%.

Schommelingen in de prijs van het Referentie-Instrument worden altijd gevolgd met verwijzing naar zijn meest recente Waarderingsprijs. Bij een scherpe
stijging van het Referentie-Instrument dat de Barrier bereikt, wordt de waarde van het Referentie-Instrument de nieuwe Waarderingsprijs. Deze
automatische 'intraday'-aanpassing is bedoeld om te voorkomen dat de Onderliggende Waarde een negatieve waarde krijgt. Het mechanisme voorkomt
echter niet dat u een gedeeltelijk of een totaal verlies kunt lijden.
De financiering component weerspiegelt de inkomsten en kosten die zouden voortvloeien uit de aankoop van het Referentie-Instrument, de verkoop
ervan en de belegging van de opbrengst tegen de risicovrije rente (zie Rente en Kredietspreiding hierna). Daarnaast rekent de Indexberekeningsagent
een vergoeding voor de berekening en administratie van de Onderliggende Waarde (Indexvergoeding, die de waarde van de index vermindert). Zolang
de rentebaten op grond van de relevante rente op een bepaalde dag de Kredietspreiding en de Indexvergoeding niet overschrijden, vermindert de
financiering component de waarde van de Onderliggende Waarde en het product op die dag.
Rente, Kredietspreiding en Indexvergoeding worden dagelijks pro rata opgenomen in de berekening van de Onderliggende Waarde.
Door de dagelijkse aanpassing van de Waarderingsprijs lopen de schommelingen van de Onderliggende Waarde en van het Referentie-Instrument
doorgaans niet parallel over een periode langer dan één dag; de waarschijnlijkheid dat ze een aanzienlijk verschillende ontwikkeling kennen, neemt met
de dag toe. In het bijzonder leiden dagelijkse stijgende en dalende schommelingen van het Referentie-Instrument binnen enkele dagen tot compleet
verschillende prijsschommelingen van de Onderliggende Waarde en het Referentie-Instrument; dit kan leiden tot een daling van de prijs van de
Onderliggende Waarde, hoewel de prijs van het Referentie-Instrument over een bepaalde periode stijgt.
Als gevolg van de hefboomwerking bij de Onderliggende Waarde kunnen prijsstijgingen van het Referentie-Instrument zorgen voor een aanzienlijk
grotere prijsdaling van het product. Indien de prijs van het Referentie-Instrument aanzienlijk stijgt, zal de waarde van de Onderliggende Waarde scherp
dalen. Latere – zelfs aanzienlijke – dalingen in de prijs van het Referentie-instrument hebben slechts een gering effect op het herstel van de
Onderliggende Waarde omdat het oorspronkelijke herstel van de waarde van de Onderliggende Waarde in dat geval slechts zeer laag is, aangezien de
Onderliggende Waarde dagelijks (of zelfs op 'intraday'-basis) wordt aangepast aan de meest recente Waarderingsprijs van het Referentie-Instrument.
Het aflossingsbedrag van de valuta van de Onderliggende waarde zal omgerekend worden naarde valuta van het product.
Product
Valuta product
Aankoopprijs
Initiële Vaststellings datum
Uitgiftedatum
Betalingsdatum
Uitoefeningsdata/
Beëindigingsdata

CHF
CHF 0.095
6 maart 2017
6 maart 2017
9 maart 2017
Elke laatste bankwerkdag van een maand,
voor het eerst op 31 maart 2017

Optietype
Soort vereffening
Aflossingsdatum
Ratio

Short
Cash
5 bankwerkdagen na de
Uitoefeningsdatum of Beëindigingsdatum
0.01

Onderliggende Waarde
4X Short Index linked to Adidas AG V2
Type
Vontobel Leverage Index
ISIN
CH0358366240
Valuta
EUR
Indexberekeningsagent
Bank Vontobel AG, Zürich, Zwitserland
Referentieprijs
Slotkoers, vastgelegd door de
Indexberekeningsagent
Referentie-Instrument
Adidas AG
ISIN
Valuta
Referentiebron

DE000A1EWWW0
EUR
XETRA

Slotkoers Index (actueel)
Indexvergoeding
Leverage
Trigger
Rente
Kredietspreiding (actueel)

EUR 7.8155
1% per jaar
-4
21.00%
RI EUR EONIA
0.50% per jaar

Type
Waarderingsprijs (actueel)

Registered Share
EUR 300.00

De Uitgever heeft het recht om het product met onmiddellijke ingang te beëindigen indien zich een uitzonderlijke gebeurtenis voordoet. Voorbeelden van
uitzonderlijke gebeurtenissen omvatten de schrapping of stopzetting van een Onderliggende Waarde, wetswijzigingen, fiscale gebeurtenissen. In dit
geval kan het bedrag bij beëindiging veel lager liggen dan het bedrag dat u heeft belegd. Een totaal verlies van de belegging is mogelijk. U loopt ook het
risico dat het product wordt beëindigd op een voor u ongunstig moment en u het bedrag na beëindiging slechts tegen minder gunstige voorwaarden
kunt herbeleggen.

Retailbelegger op wie het PRIIP is gericht Het product is bedoeld voor retailbeleggers die ernaar streven om onevenredigsgewijs deel te nemen in
prijswijzigingen en/of om een andere belegging af te dekken en die een beleggingshorizon op zeer korte termijn hebben. Dit product is een product voor
beleggers die beschikken over geavanceerde kennis en/of ervaring met financiële producten. De beleggers zijn in staat een volledig verlies van hun
belegging te dragen en hechten geen waarde aan kapitaalbescherming.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Risico-indicator

1

2

3

4

Lager risico

5

6

7
Hoger risico

De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product gedurende de 1 kalenderdag
(peilperiode) in bezit houdt. Het feitelijke risico kan sterk variëren bij eerdere verkoop en u kunt minder
terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of omdat de Uitgever u niet kan betalen.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7; dat is de hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties
worden geschat als heel hoog, en dat de kans dat de Uitgever u niet kan betalen wegens een slechte markt heel klein is. Als de munteenheid van het
land waar u dit product koopt, of de munteenheid van de rekening waarop het geld dat op dit product is betaald, wordt gecrediteerd, verschilt van de
munteenheid van het product, let dan op het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement
afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Omdat dit product niet is
beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als de Uitgever u niet kan betalen wat u
verschuldigd is/zijn, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's
Marktontwikkelingen in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn slechts een indicatie van enkele van
de mogelijke resultaten op basis van recente rendementen. Het werkelijke rendement kan lager zijn.
Belegging CHF 10'000
Peilperiode
1 kalenderdag

Scenario's
Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Percentage rendement (niet op jaarbasis)

CHF 6'977.53
-30.23%

Ongunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Percentage rendement (niet op jaarbasis)

CHF 8'579.29
-14.21%

Gematigd scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Percentage rendement (niet op jaarbasis)

CHF 9'049.63
-9.50%

Gunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Percentage rendement (niet op jaarbasis)

CHF 9'516.51
-4.84%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen aan het einde van de peilperiode, in verschillende scenario's, als u CHF 10'000 inlegt. De
weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. De cijfers zijn niet per jaar berekend, maar voor de peilperiode. Cijfers in
dit hoofdstuk en “Wat zijn de kosten?” zijn niet vergelijkbaar met de cijfers over producten met een aangeraden aanhoudingsperiode die afwijkt van de
peilperiode. De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van
deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product
aanhoudt. De stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin de
Uitgever u niet kan betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als Bank Vontobel AG niet kan uitbetalen?
U loopt het risico dat de Uitgever haar verplichtingen inzake het product niet kan na komen – bijv. bij insolvabiliteit (onvermogen om te betalen of
overmatige schuldenlast) of als ze onder curatele wordt gesteld. Als er sprake is van een crisis bij de Uitgever kan een dergelijke maatregel ook genomen
worden door een afwikkelingsautoriteit in de aanloop naar een insolventieprocedure. Het beslissingsbevoegde orgaan heeft daardoor uitgebreide
bevoegdheden om in te grijpen. Het kan ze o.a. rechten van de beleggers naar nul terugbrengen, het product beëindigen of het in aandelen van de
Uitgever omzetten, en rechten van de beleggers opschorten.

Verlies van het gehele belegde vermogen is daardoor mogelijk. Het product is een schuldinstrument en als zodanig niet gedekt door een
depositogarantiestelsel.

Wat zijn de kosten?
Kosten in de loop van de tijd
De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten
omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u CHF
10'000.00 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.
De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u
informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.
Indien u verkoopt aan het einde van
de peilperiode (1 kalenderdag)

Belegging CHF 10'000.00
Totale kosten
Effect op rendement (RIY)

CHF 1'052.63
10.65%

Samenstelling van kosten
Onderstaande tabel geeft het volgende weer:
— het effect dat de verschillende soorten kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het einde van de peilperiode krijgt;
— de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement
Eenmalige
kosten

Instapkosten

9.806%

Het effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten.

Uitstapkosten

0.00%

Het effect van de kosten wanneer u uw belegging beëindigt op de vervaldatum.

Lopende
kosten

Portefeuilletransactiekosten

-

Niet van toepassing

Andere lopende kosten

0.003%

Het effect van de kosten die we elke peilperiode berekenen voor het beheer van uw
beleggingen.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 1 kalenderdag (Peilperiode)
Het is niet mogelijk om een aanhoudingsperiode individueel aan te bevelen. Gelet op de hefboomwerking reageert het product op de kleinste
prijsbewegingen van de onderliggende waarden, die kunnen leiden tot verliezen of winsten binnen onvoorspelbare tijdperioden. Elke individuele
aanbeveling met betrekking tot de aanhoudingsperiode kan misleidende informatie zijn voor een speculatieve belegger. Voor beleggers die het product
kopen voor afdekkingsdoeleinden, hangt de aanhoudingsperiode af van de afdekkingshorizon van de individuele belegger.
U kunt het product uitoefenen op de Uitoefeningsdata door uw depositobank de instructie te geven om (1) een Uitoefeningsbericht over te dragen aan
Bank Vontobel AG, Zurich (Uitoefeningsagent) overeenkomstig de kennisgevingstermijn en om (2) de uitgeoefende producten over te maken aan de
Uitoefeningsagent. Op het ogenblik van de effectieve uitoefening ontvangt u een Terugbetalingsbedrag, zoals hierboven meer in detail beschreven staat
in "Wat is dit voor een product?" hierboven. Daarnaast kan u het product eerder te gelde maken door het product te verkopen via de beurs waarop het
product genoteerd staat, of buiten een dergelijke beurs om. Indien u het product zou verkopen in plaats van uitoefening, is het mogelijk dat het bedrag
dat u ontvangt lager is dan het bedrag dat u anders zou hebben ontvangen.
Beursnotering
Kleinste verhandelbare
eenheid

SIX Swiss Exchange
1 Product

Prijsopgave

Noteringseenheid

Het kan zijn dat een verkoop van het product niet mogelijk is in uitzonderlijke marktomstandigheden of in geval van technische verstoringen.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Elke klacht met betrekking tot de persoon die u advies heeft verschaft over het product of die het product heeft verkocht, kan rechtstreeks worden
ingediend bij die persoon via de desbetreffende website. Elke klacht met betrekking tot het product, dit document of het gedrag van de Fabrikant en/of
de Uitgever van dit product kan in tekstvorm (bijv. via brief of e-mail) ingediend worden bij Bank Vontobel AG, Structured Products, Bleicherweg 21, 8022
Zurich, Zwitserland, e-mail: zertifikate.ch@vontobel.com, website: https://derinet.vontobel.com.

Andere nuttige informatie
Het emissieprogramma, eventuele addenda eraan en de definitieve voorwaarden zijn, overeenkomstig de wettelijke vereisten kosteloos beschikbaar op
de website https://derinet.vontobel.com. Om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen - en in het bijzonder details over de structuur van en de risico's
die verbonden zijn aan een belegging in het product -dient u deze documenten te lezen.

195286911

