Essentiële-informatiedocument
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
Naam van het product
Credit Suisse (CH) Auto-Callable Global Demography 2029 II
Product code
ISIN: XS2007212413 | Serienummer: SPLB2019-17E6
PRIIP ontwikkelaar
Credit Suisse International (www.credit-suisse.com/derivatives). De uitgevende instelling van het product is
Credit Suisse AG, handelend via zijn Londen Bijkantoor.
Bel +44 207 883 1900 voor meer informatie.
Bevoegde autoriteit van de PRIIP Geautoriseerd door de U.K. Prudential Regulation Authority en onder toezicht van de U.K. Financial Conduct
ontwikkelaar
Authority en de U.K. Prudential Regulation Authority
Datum en tijd van productie
12.06.2019 10:00 Londen lokale tijd
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

1. Wat is dit voor een product?
Soort

Obligaties onderworpen aan het Engels recht

Doelstellingen
(Voorwaarden die
vetgedrukt
weergegeven
worden in deze
sectie hieronder
worden in meer
detail beschreven
in de tabel(len)
hieronder.)

Het product is ontworpen om een opbrengst te leveren in de vorm van een geldsom bij beëindiging van het product. Het tijdstip en
bedrag van deze betaling zal afhangen van de koersontwikkeling van de onderliggende waarde. Het product heeft een vaste
looptijd en zal eindigen op de vervaldatum, tenzij het vroegtijdig beëindigd werd.
Vervroegde beëindiging volgend op een autocall: De looptijd van het product zal eindigen voor de vervaldatum indien, op een
autocall observatiedatum het referentieniveau gelijk is aan of hoger is dan het relevante autocall barrièreniveau. Bij elk zulke
vroegtijdige beëindging ontvangt u op de eerstvolgende autocall betalingsdatum een geldsom gelijk aan de toepasselijke autocall
betaling. De relevante data, autocall barrièreniveaus en autocall betalingen worden weergegeven in de tabel hieronder.
.

Autocall oberservatiedata
23.09.2021

Autocall barrièreniveaus
108,00%*

Autocall betalingsdata
30.09.2021

Autocall betalingen
1.080 EUR

25.09.2023
23.09.2025

116,00%*
124,00%*

02.10.2023
30.09.2025

1.160 EUR
1.240 EUR

23.09.2027
132,00%*
30.09.2027
1.320 EUR
* van het initiële referentieniveau.
Beëindiging op de vervaldatum: Indien het product niet vervroegd beëindigd werd, op de vervaldatum, zult u een geldsom
ontvangen gekoppeld aan de koersontwikkeling van de onderliggende waarde. De geldsom zal gelijk zijn aan (i) de nominale
waarde vermenigvuldigd met (ii) de (A) het laatste referentieniveau gedeeld door (B) het initiële referentieniveau. Echter, indien
de geldsom minder is dan 1.000 EUR, zult u 1.000 EUR (de minimale betaling) ontvangen.
Volgens de voorwaarden van het product kunnen bepaalde van de datums hierboven en hieronder weergegeven aangepast worden
indien de respectievelijke datum geen werkdag of geen handelsdag (voor zover van toepassing) is. Elke aanpassing kan de
mogelijke opbrengst beïnvloeden.
De voorwaarden van het product voorzien dat indien bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen zich plaatsvinden (1) aanpassingen
gedaan mogen worden aan het product en/of (2) de uitgevende instelling van het product het product vervroegd mag beëindigen.
Deze gebeurtenissen worden weergegeven in de voorwaarden van het product en hebben betrekking op de onderliggende waarde,
het product en de uitgevende instelling van het product. De (mogelijke) opbrengst die u zult ontvangen zal mogelijk verschillen van
de scenario's zoals hierboven beschreven en kan lager zijn dan het bedrag dat u heeft geïnvesteerd.
.

.

.

Onderliggende waarde

Initiële referentieniveau Het referentieniveau op de initiële
waarderingsdatum

Onderliggende markt

De iSTOXX Global Demography
Select 50 EUR Index (ISIN:
CH0321940899; Bloomberg:
SXGD50P Index)
Aandeel

Referentieniveau

Het slotniveau van de onderliggende
waarde overeenkomstig de
referentiebron

Nominale waarde

1.000 EUR

Referentiebron

STOXX

Uitgifteprijs

102,00% van de nominale waarde

Laatste referentieniveau Het gemiddelde van de
referentieniveaus op de laatste
waarderingsdatums

Product valuta

Euro (EUR)

Initiële
waarderingsdatum

30.09.2019

Onderliggende valuta

EUR

Laatste
waarderingsdata

Inschrijvingsperiode

05.08.2019 (inclusief) tot 27.09.2019

Vervaldatum/looptijd

23.09.2027, 25.10.2027, 23.11.2027,
23.12.2027, 24.01.2028, 23.02.2028,
23.03.2028, 24.04.2028, 23.05.2028,
23.06.2028, 24.07.2028, 23.08.2028,
25.09.2028, 23.10.2028, 23.11.2028,
27.12.2028, 23.01.2029, 23.02.2029,
23.03.2029, 23.04.2029, 23.05.2029,
25.06.2029, 23.07.2029, 23.08.2029
en 24.09.2029
01.10.2029
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(inclusief)
30.09.2019

Uitgiftedatum
.

Retailbelegger Het is de bedoeling het product aan te bieden aan retailbeleggers die aan alle hiernavolgende criteria voldoen:
op wie het priip
1.
een basis kennis hebben en/of ervaring met het investeren in gelijkwaardige producten die een gelijkwaardige markt
wordt gericht
blootstelling bieden en in staat zijn het product en zijn mogelijke risico's en beloningen, ofwel onafhankelijk ofwel via
professioneel advies te begrijpen;
2.
zij zoeken kapitaalsgroei, verwachten dat de onderliggende waarden presteren op een wijze die een gunstig rendement
oplevert, een beleggingshorizon hebben die overeenstemt met de aanbevolen periode van bezit zoals hieronder
gespecificeerd en begrijpen dat het product vroegtijdig kan eindigen;
3.

het risico accepteren dat de uitgevende instelling niet aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen uit hoofde
van het product zal kunnen voldoen maar die anderzijds niet in staat zijn enig verlies van hun investering te dragen; en

4.

bereid zijn een niveau van risico te accepteren om potentiële opbrengsten te ontvangen dat consistent is met de
samenvattende risico-indicator zoals hieronder getoond.
Het product is niet voorbestemd om aangeboden te worden aan retailbeleggers die niet aan deze voorwaarden voldoen.

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

Lager risico

Hoger risico
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 10 jaar. Het daadwerkelijke
risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult
niet in staat zijn uw product gemakkelijk te verkopen (beëindigen) of u kunt zich genoodzaakt zien het
product te verkopen (beëindigen) voor een prijs die een aanzienlijk effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

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 doordat er geen geld
voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7, dat is een lage risicoklasse. Dit betekent dat de potentiële verliezen voor
toekomstige prestaties worden geschat als laag, en de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Wees u bewust van het valutarisico: indien de valuta van het product verschilt van de valuta van het land waarin u leeft, zult u
betalingen in een andere valuta ontvangen zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen de twee
valuta. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.
U hebt het recht om ten minste 100,00% van uw kapitaal terug te ontvangen. Bedragen daarboven en extra rendementen zijn
afhankelijk van toekomstige marktprestaties en derhalve onzeker. Deze bescherming tegen toekomstige marktprestaties is niet van
toepassing als u uw belegging voor de vervaldatum verkoopt of ingeval van onmiddellijke beëindiging door de uitgevende instelling.
Indien wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is kunt u uw volledige investering verliezen.
Voor gedetailleerde informatie omtrent alle risico's in verband met het product, gelieve te verwijzen naar de risicosecties van het
prospectus en mogelijke aanvullingen hierop zoals hieronder weergegeven in de afdeling "Andere nuttige informatie".
Prestatie
scenario'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: 10.000,00 EUR
Scenario's

1 jaar

5 jaar

10 jaar
(Aanbevolen periode
van bezit)

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

8.148,11 EUR
-18,52%

9.324,53 EUR
-1,35%

9.803,92 EUR
-0,20%

Ongunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

9.490,34 EUR
-5,10%

9.456,84 EUR
-1,09%

9.803,92 EUR
-0,20%

Gematigd scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

9.680,54 EUR
-3,19%

10.588,24 EUR
1,18%

10.588,24 EUR
0,59%

Gunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

9.835,64 EUR
-1,64%

11.372,55 EUR
2,74%

12.156,86 EUR
2,16%

.

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 10 jaar in verschillende scenario's, als u 10.000,00 EUR
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 het product aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden en houdt
geen rekening met de situatie waarin wij 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.

3. Wat gebeurt er als de uitgevende instelling niet kan uitbetalen?
U staat bloot aan het risico dat de uitgevende instelling mogelijk niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen in verband met het product na te komen,
Pagina 2

DocID: 7f72556c-8f75-47f7-927e-3dbc99b14379

bijvoorbeeld in het geval van een faillissement of een officiële order tot vereffening. Dit kan een negatief effect hebben op de waarde van het product en
kan ertoe leiden dat u uw investering in het product deels of volledig verliest. Het product is geen deposito en is als dusdanig niet beschermd door een
compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

4. Wat zijn de kosten?
De Verlaging van de Opbrengst (RIY) 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, voor drie verschillende periodes van bezit. Potentiële sancties
wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen.. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10.000,00 EUR inlegt. De getallen zijn
schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.
Kosten in de
Belegging: 10.000,00 EUR
loop van de tijd
Indien u verkoopt aan het
Scenario's
Indien u verkoopt na 1 jaar
Indien u verkoopt na 5 jaar
einde van de aanbevolen
periode van bezit
Totale kosten

675,76 EUR
683,39 EUR
630,92 EUR
Effect op rendement (RIY) per
6,76%
1,37%
0,63%
jaar
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.
.

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 periode van bezit
De betekenis van de verschillende kostencategorieën

.

Onderstaande tabel geeft het effect op het rendement per jaar weer.
Eenmalige kosten
Instapkosten
Uitstapkosten

0,63%
0,00%

Het effect van de reeds in de
prijs opgenomen kosten.
Het effect van de uitstapkosten
wanneer uw belegging vervalt.

.

5. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar
Het product beoogt u een zoals hierboven beschreven onder "1. Wat is dit voor een product?" rendement te leveren. Evenwel, dit geldt alleen indien het
product in uw bezit is tot de vervaldatum. Het is derhalve aanbevolen dat het product in bezit wordt gehouden tot 01.10.2029 (vervaldatum).
Het product garandeert geen andere mogelijkheid tot desinvesteren dan via het verkopen van het product (1) ofwel via de beurs (indien het product
beursgenoteerd is) of (2) buiten beurs, waar een bod voor een dergelijk product bestaat. De uitgevende instelling zal geen kosten of vergoedingen
aanrekenen voor een dergelijke transactie, evenwel kan uw makelaar een uitoefeningskost aanrekenen voor zover toepasselijk. Door het verkopen van
het product voor de vervaldatum loopt u het risico minder te ontvangen dan indien u het product in uw bezit had gehouden tot de vervaldatum.
.

Beursnotering

Luxembourg Stock Exchange (Main
Segment)

Prijs quotering

Percentage

Kleinste verhandelbare
1.000 EUR
eenheid
In volatiele of ongewone marktomstandigheden, of ingeval van technische falingen/storingen, kan de aankoop en of verkoop van het product tijdelijk
onmogelijk en/of geschorst zijn en kan dit helemaal onmogelijk zijn.
.

6. Hoe kan ik een klacht indienen?
Iedere klacht met betrekking tot de persoon die u adviseert over het product of u het product verkoopt kan direct bij die persoon worden ingediend.
Iedere klacht omtrent het product of het gedrag van de ontwikkelaar van het product kan schriftelijk ingediend worden op het volgende adres: One
Cabot Square, London E14 4QJ, United Kingdom, per email naar: kid.enquiries@credit-suisse.com of op de volgende website www.creditsuisse.com/derivatives.

7. Andere nuttige informatie
De informatie in dit Essentiële-informatiedocument is geen aanbeveling tot het kopen of verkopen van het product en is geen vervangmiddel voor een
individuele consultatie met uw bank of adviseur.
Het product wordt op generlei wijze gesponsord, verkocht of gepromoot door een relevante beurs, relevante index, gerelateerde beurs of index sponsor.
Verdere informatie in verband met de index is beschikbaar bij de indexbeheerder.
Het aanbod van dit product is niet geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933. Dit product mag niet, direct of indirect, aangeboden of verkocht
worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan Amerikaanse personen. De term "Amerikaans persoon" is gedefinieerd in Richtlijn S van de U.S.
Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Alle aanvullende documentatie in verband met product, in het bijzonder het uitgifteprogramma, supplementen hiertoe en de voorwaarden van het
product worden gepubliceerd op www.credit-suisse.com/derivatives, allemaal overeenkomstig de relevante wettelijke vereisten. Deze documenten zijn
tevens gratis beschikbaar op One Cabot Square, London E14 4QJ, United Kingdom.
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