Essentiëleinformatiedocument
Doel
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.

Product
Fixcoupon Express Certificate op Alibaba Group Holding Ltd.
ISIN: DE000VF3MXA8 / Duitse Effectencode (WKN): VF3MXA
Productfabrikant:
Uitgever:
Bevoegde autoriteit:

Bank Vontobel Europe AG, Frankfurt/Main Branch, Duitsland, website: https://zertifikate.vontobel.com
Bel 00800 93 00 93 00 voor meer informatie
Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt/Main, Duitsland, met een productwaarborg van Vontobel Holding AG, Zürich,
Zwitserland (Garant)
Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Duitsland

Dit document werd gecreëerd op 25 maart 2019, 03:44 (plaatselijke tijd Frankfurt/Main)

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 zoals blijkt uit de vorm van een globaal certificaat, onderworpen aan de Duitse wetgeving.
Doelstellingen Dit product is bedoeld om u de mogelijkheid te bieden om een hoger rendement te ontvangen in ruil voor het nemen van het risico op
verlies van een deel of van uw volledige belegging. Het product is een complex financieel instrument gekoppeld aan één Onderliggende waarde (Alibaba
Group Holding Ltd.). Het heeft een vaste looptijd en vervalt op de Vervaldatum, tenzij vervroegd beëindigd.
U ontvangt een Bonusbedrag op elke Datum van Bonusbetaling ongeacht de prestatie van de Onderliggende Waarde, tenzij vervroegd beëindigd.
Het product zal eindigen voorafgaand aan de Vervaldatum indien, op een Waarderingsdatum, de Referentieprijs van de Onderliggende Waarde gelijk is
aan of hoger is dan het Terugbetalingsniveau.
In geval van dergelijke vervroegde beëindiging ontvangt u op de Terugbetalingsdatum een bedrag in contanten dat gelijk is aan het Vervroegd
Terugbetalingsbedrag. Er zullen geen bonussen worden betaald na de Terugbetalingsdatum.
Indien het product niet vervroegd is beëindigd, zal het product als volgt worden afgelost op de Vervaldatum:
1.
U ontvangt het Nominale Bedrag op de Vervaldatum indien de Referentieprijs van de Onderliggende Waarde gelijk is aan of hoger is dan de
Uitoefenprijs op de Finale Waarderingsdatum.
2.
Indien de Referentieprijs van de Onderliggende Waarde lager is dan de Uitoefenprijs ervan op de Finale Waarderingsdatum, ontvangt u de
Onderliggende Waarde overeenkomstig de Ratio.
U ontvangt dergelijke Onderliggende Waarde enkel in gehele aantallen. Daarnaast ontvangt u een compensatiebetaling die gelijk is aan het
fractionele getal van de Ratio, vermenigvuldigd met de Referentieprijs van de Onderliggende Waarde. In dat geval zal de som van de waarde van de
geleverde Onderliggende Waarden op de Vervaldatum, de compensatiebetaling en de betaalde Bonusbedragen over algemeen lager zijn dan het
bedrag dat u heeft belegd, zodat u een verlies zal lijden.
U heeft geen recht op het ontvangen van enig dividend op een Onderliggende Waarde en u heeft verder geen recht dat voortvloeit uit dergelijke
onderliggende waarde (bijv. stemrechten).
Product
Valuta product
Nominaal bedrag
Aankoopprijs
Vervroegd
Terugbetalingsbedrag
Initiële Vaststellings datum
Uitgiftedatum
Betalingsdatum
Soort vereffening

USD
USD 1.000,00
USD 987,82
USD 1.000,00
15 maart 2019
15 maart 2019
22 maart 2019
Fysieke levering

Waarderingsdata

Halfjaarlijks, voor de eerste keer op 16
september 2019, de laatste keer op 16
maart 2020
VervroegdeTerugbetalingsdata Halfjaarlijks, voor de eerste keer op 23
september 2019, de laatste keer op 23
maart 2020
Finale Waarderingsdatum
15 september 2020
Vervaldatum (Vervaldatum)
22 september 2020

Bonus
Bonusbedrag

USD 25,00 (5,00% p.a.)

Bonus Betalingsdata

Halfjaarlijks, voor de eerste keer op 23
september 2019, de laatste keer op 22
september 2020

Onderliggende Waarde
Alibaba Group Holding Ltd.
Type
ISIN
Valuta
Referentiebeurs
Referentieprijs

ADR
US01609W1027
USD
NYSE
Slotkoers op de Referentiebeurs

Initiële referentieprijs
Ratio
Uitoefenprijs
Terugbetalingsniveau

USD 180,97
6,90703
USD 144,78
USD 180,97

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. 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 de intentie hebben om in het algemeen activa te vormen
en/of te optimaliseren en die een beleggingshorizon op korte termijn hebben. Dit product is een product voor beleggers die beschikken over
geïnformeerde 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

5

6

Lager risico

7
Hoger risico

De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product tot 22 september 2020 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 en de Garantiegever u niet kunnen betalen.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties
worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat de Uitgever en de Garantiegever u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is. Wees
u bewust van het valutarisico wanneer uw referentievaluta verschillend is van de valuta van het product. 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. In geval van fysieke levering van de Onderliggende Waarde kunnen er prijsverliezen optreden, zelfs na de Waarderingsdatum tot
de Onderliggende Waarde gecrediteerd is op uw effectenrekening. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw
belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als de Uitgever en de Garantiegever u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is/zijn, zou u uw gehele inleg
kunnen verliezen.

Prestatiescenario's
Belegging USD 10.000

Aanbevolen
aanhoudingsperiode
1 jaar

Scenario's

22 september 2020

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

USD 4.414,83
-55,56%

USD 5.687,18
-28,78%

Ongunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

USD 8.680,45
-13,13%

USD 7.710,24
-15,28%

Gematigd scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

USD 10.376,38
3,74%

USD 10.376,38
2,51%

Gunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

USD 10.144,41
1,44%

USD 10.882,55
5,89%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen gedurende de komende 1 jaar en 6 maanden, in verschillende scenario's, als u USD 10.000
inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten.
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 en de Garantiegever u niet kunnen 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 Vontobel Financial Products GmbH niet kan uitbetalen?
U loopt het risico dat de Uitgever en de Garantiegever hun verplichtingen inzake het product niet kunnen 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 Garantiegever 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, de waarborg beëindigen of het in
aandelen van de Garantiegever 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 USD
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.

Belegging USD 10.000,00
Totale kosten
Effect op rendement (RIY) per jaar

Indien u verkoopt na 1 jaar
USD 221,00
2,339%

Indien u verkoopt op 22 september
2020 (vervaldatum)
USD 221,00
1,565%

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

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar
Eenmalige
kosten

Instapkosten

1,565%

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

0,00%

Het effect van de kosten die we elk jaar 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: tot 22 september 2020 (eindvervaldag)
De terugbetaling, zoals die beschreven staat in het deel "Wat is dit voor een product?" hierboven, is uitsluitend van toepassing indien het product tot de
eindvervaldag wordt aangehouden.
Het product voorziet geen vervroegd beëindigings- of uitoefeningsrecht van de belegger. Daarom dienen beleggers erop voorbereid te zijn om
gedurende de looptijd van het product belegd te blijven. De enige mogelijkheid om het product vroeger te gelde te maken is door het product te
verkopen via de beurs waarop het product genoteerd staat, of buiten een dergelijke beurs om.
Beursnotering
Kleinste verhandelbare
eenheid

Beurs van Frankfurt (Freiverkehr)
1 Product

Laatste dag van beurshandel
Prijsopgave

15 september 2020, 10:00 uur
Noteringseenheid

Het kan zijn dat een verkoop van het product niet mogelijk is in uitzonderlijke marktomstandigheden of in geval van technische verstoringen. Indien u het
product voor zijn eindvervaldag verkoopt, is het mogelijk dat u minder terugkrijgt dan wanneer u het product had bijgehouden tot de eindvervaldag.

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 Europe AG, Financial Products, Bockenheimer
Landstrasse 24, 60323 Frankfurt/Main, Duitsland, e-mail: zertifikate.de@vontobel.com, website: https://zertifikate.vontobel.com.

Andere nuttige informatie
Het prospectus, eventuele supplementen eraan en de definitieve voorwaarden zijn, overeenkomstig de wettelijke vereisten kosteloos beschikbaar op de
website https://zertifikate.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.

415282182

