Barclays Bank PLC (UK)
Europe Healthcare Coupon (90) 2027
Afgeleid instrument
Looptijd: 7 jaar (eindvervaldag: 30/04/2027)
Munteenheid: EUR
Uitgifteprijs: 102% (zijnde 1.020 EUR per coupure)
Promotioneel document

Details van het product
• Afgeleid instrument in euro (EUR) uitgegeven door Barclays Bank PLC.
•E
 lk jaar hebt u recht op de betaling van een variabele brutocoupon
die gelijk is aan de prestatie van de STOXX® Europe 600 Health Care
Price EUR-index1 sinds zijn initiële niveau2, met een minimum van
0% en een maximum van 3%, behalve bij faillissement of risico
op faillissement van de uitgever.
• Op de vervaldag verbindt de uitgever zich ertoe om ten minste 90%
van de nominale waarde (zijnde 900 EUR per coupure) terug te
betalen3.
• Als het niveau van de index op de finale observatiedatum4 minstens

Doelpubliek / type belegging
Dit complexe afgeleide instrument richt zich tot beleggers met
voldoende kennis en ervaring om de kenmerken van het voorgestelde
product te begrijpen en om ten opzichte van hun financiële situatie, de
voordelen en risico’s van deze belegging te evalueren. Beleggers
moeten in het bijzonder vertrouwd zijn met de rentevoeten en de
STOXX® Europe 600 Health Care Price EUR-index1.
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en
moeilijk te begrijpen kan zijn.
Door in te schrijven op dit effect maakt u geld over aan de uitgever, die
zich ertoe verbindt om u op de eindvervaldag minimaal 90% van de
nominale waarde (zijnde 900 EUR per coupure) terug te betalen.
Daarnaast ontvangt u een jaarlijkse potentiële variabele brutocoupon in
EUR die overeenstemt met de prestatie van de onderliggende index
sinds zijn initiële niveau, met een minimum van 0% en een maximum
van 3%. In geval van faillissement, risico op faillissement of bail-in
(afwikkelingsmaatregelen) van de uitgever loopt u het risico dat u de
sommen waarop u recht hebt, niet kunt recupereren en het belegde
bedrag verliest.

—
1
Meer informatie over de index vindt u op pagina 2.
2
Slotkoers van de index op 30/04/2020.
3
Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever.
4
Slotkoers van de index op 16/04/2027.

gelijk is aan 100% van zijn initiële niveau, dan zal de uiteindelijke
terugbetaling gelijk zijn aan 100% en zal de laatste jaarlijkse
potentiële brutocoupon worden uitgekeerd.
•A
 ls het slotniveau van de index op de finale observatiedatum4
lager is dan 100% van zijn initiële niveau, dan zal de uiteindelijke
terugbetaling gelijk zijn aan 100% min de (negatieve) prestatie
van de index, met een minimum van 90% van de nominale waarde.
•D
 it product kan niet worden beschouwd als een deposito
en wordt dus niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling.

Categorie: Bescherming
Dit product kan voor 90% van het bedrag dat erin wordt belegd, worden
overwogen voor het deel van uw tegoeden waarvoor u het kapitaal
wenst te behouden (gematigd tot gemiddeld kredietrisico) en waarvoor
u een bescheiden potentieel rendement geniet, terwijl u een langere
looptijd aanvaardt dan voor uw liquiditeiten.
Deze aanpak is gestoeld op drie productcategorieën (Liquiditeiten,
Bescherming en Groei) en laat u toe om een portefeuille samen te stellen
in overeenstemming met uw doelstellingen. Wij raden u aan om alleen in
dit product te beleggen als u de eigenschappen ervan en vooral de
bijbehorende risico’s goed hebt begrepen. Als Deutsche Bank u een
product aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies, moet zij de
geschiktheid van het product beoordelen in het licht van uw kennis van en
ervaring met het product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële
situatie. In alle andere gevallen zal Deutsche Bank moeten bepalen of u
over voldoende kennis en ervaring hieromtrent beschikt. Als het product
niet geschikt is voor u, moet zij u hierover informeren. Meer details vindt
u op https://www.deutschebank.be/nl/financial-id.html
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Strategie van het product
Dit product is een afgeleid instrument met een looptijd van zeven jaar. Het richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een product in EUR
om hun beleggingen te diversifiëren. Het eventuele rendement van het product zal afhangen van de evolutie van de STOXX® Europe 600 Health Care
Price EUR-index.

Waarom beleggen in een product dat aan de STOXX® Europe 600 Health Care Price EUR-index is gelinkt?
De gezondheidszorg is een thema op lange termijn dat met name wordt gedragen door de vergrijzing van de bevolking, de toenemende
prevalentie van chronische ziekten (hartziekten, diabetes, kanker enz.) en de structurele toename van de uitgaven voor gezondheidszorg.
Volgens sommige schattingen zullen de uitgaven voor gezondheidszorg tussen 2019 en 2023 vermoedelijk met gemiddeld 5% per jaar stijgen,
onder impuls van de groeilanden, in vergelijking met 2,7% tussen 2014 en 2018, en zullen ze tot in 2023 een bedrag vertegenwoordigen dat
overeenkomt met meer dan 10% van het wereldwijde bbp (1). De gezondheidszorg zal vermoedelijk ook blijven profiteren van de voortdurende
innovatie op het gebied van geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën. Bovendien zou de consolidatietrend in de sector wel eens kunnen
aanhouden. Veel grote farmagroepen moeten hun productportfolio's versterken met het oog op hun toekomstige groei en zullen zich misschien
wel blijven richten op kleinere concurrenten die geneesmiddelen in een gevorderd ontwikkelingsstadium in de pipeline hebben of over
veelbelovende technologieën beschikken. Tegelijkertijd blijft de concurrentie in de gezondheidszorg zeer groot, wat tot uiting komt in een sterke
prijsdruk, en de sector moet ook een strenge regelgeving naleven. De Europese gezondheidszorg laat in 2020 een geschatte koers-winstverhouding
van 18,5 optekenen, wat neerkomt op een premie van 20% ten opzichte van de Europese aandelenmarkt, die in 2020 een geschatte koerswinstverhouding van 15,4 heeft (2). Het defensieve en gediversifieerde karakter ervan (farmagroepen, biotechnologie, gezondheidszorg enz.)
is echter interessant nu de economie vertraagt en de markten volatieler worden.
De beleggingshorizon waarvan sprake in deze analyse kan verschillen van de beleggingshorizon van dit product.
(1) Bron: Deloitte Health Care Outlook Infographic, 2020
(2) Bron: Bloomberg, februari 2020

STOXX® Europe 600 Health Care Price-index
De STOXX® Europe 600 Health Care Price EUR-index (code Bloomberg: SXDP Index) is een aandelenmarktindex die door STOX® Limited is gecreëerd
en waarvan de notering wordt berekend, up-to-date wordt gehouden en in real time wordt bekendgemaakt door STOXX® Limited.
Het beleggingsuniversum is de STOXX® Europe 600. De STOXX® Europe 600 Health Care Price EUR-index is momenteel samengesteld uit 53 grote
bedrijven uit de sector van de biotechnologie, farmaceutica en medische hulpmiddelen. De STOXX® Europe 600 Health Care Price EUR-index weegt
al zijn bestanddelen op basis van de marktkapitalisatie ervan. Zo is het aantal aandelen en de weging die aan elk aandeel wordt toegekend variabel
op elke driemaandelijkse rebalancingdatum in maart, juni, september en december van elk jaar. De weging van de grootste marktkapitalisatie
wordt beperkt tot 30% van de index en die van de op één na grootste tot 15% van de index.
Voor meer informatie: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXDP.
Aangezien het om een 'Price Return'-index gaat, in tegenstelling tot een 'Total Return'-index, wordt de prestatie ervan enkel beïnvloed door
de koersschommelingen van de aandelen en niet door de dividenden die worden uitgekeerd op basis van de aandelen. Die worden immers
niet herbelegd in de index. Bovendien is het belangrijk om te weten dat de belegger de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen
waaruit de index is samengesteld, niet zal ontvangen.
Bron: STOXX®, februari 2020.

Op 28/02/2020 stond het niveau van de index op 861,98 punten.

Evolutie van de STOXX® Europe 600 Health Care Price EUR-index (sinds 28/02/2013)
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Bron: Bloomberg (gegevens op 02/03/2020).

De evolutie van de STOXX® Europe 600 Health Care Price EUR-index in het verleden houdt geen voorspelling in voor het toekomstige verloop.

Meer informatie over de evolutie en de historische gegevens van de index krijgt u op:
• https://www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf
• https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXDP
• eenvoudig verzoek bij Talk & Invest op 078 153 154.
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Illustratie van de couponberekening
Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en houden bijgevolg geen enkele garantie in voor het reële rendement.

Eerste illustratie
Als de prestatie1 van de STOXX® Europe 600 Health Care Price EUR-index lager is dan of gelijk is aan 0% op elke jaarlijkse observatiedatum2 hebt
u geen recht op een jaarlijkse coupon en verbindt de uitgever zich er enkel toe om u op de eindvervaldag minimaal 90% van de nominale waarde
(zijnde 900 EUR per coupure)3 terug te betalen. Als de prestatie van de index op de eindvervaldag lager is dan -10%, is de uiteindelijke terugbetaling
gelijk aan 90% van de nominale waarde. Het actuariële brutorendement in EUR zal in deze illustratie -1,77%4 zijn.

Tweede illustratie
Illustratie

Niveau van de index (in %)
op de jaarlijkse observatiedata2
(fictieve koersen)

Prestatie van de index sinds
het initiële niveau

Jaarlijkse brutocoupon (= prestatie
van de index met een minimum van 0%
en een maximum van 3%)

Na 1 jaar

103%

+3,00%

3,00%

Na 2 jaar

101%

+1,00%

1,00%

Na 3 jaar

110%

+10,00%

3,00%

Na 4 jaar

95%

-5,00%

0,00%

Na 5 jaar

85%

-15,00%

0,00%

Na 6 jaar

101%

+1,00%

1,00%

Na 7 jaar

102%

+2,00%

2,00%

Prestatie van de index sinds
het initiële niveau

Jaarlijkse brutocoupon (= prestatie
van de index met een minimum van 0%
en een maximum van 3%)

Het actuariële brutorendement in EUR in deze illustratie is 1,14%4

Derde illustratie
Illustratie

Niveau van de index (in %)
op de jaarlijkse observatiedata2
(fictieve koersen)

Na 1 jaar

105%

+5,00%

3,00%

Na 2 jaar

110%

+10,00%

3,00%

Na 3 jaar

115%

+15,00%

3,00%

Na 4 jaar

95%

-5,00%

0,00%

Na 5 jaar

105%

+5,00%

3,00%

Na 6 jaar

110%

+10,00%

3,00%

Na 7 jaar

120%

+20,00%

3,00%

Het actuariële brutorendement in EUR in deze illustratie is 2,26%4

Slechtste scenario
In geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever5, kunnen de coupons waarvan de betaaldatum na deze gebeurtenis ligt,
verloren zijn en zal de recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het afgeleide instrument zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan.
Die marktwaarde hangt af van de geschatte terugvorderingswaarde van het afgeleide instrument, rekening houdend met het faillissement of risico
op faillissement dat zich heeft voorgedaan, en kan in het slechtste geval 0% zijn.

Scenario’s
Het KID wordt opgesteld door de ontwikkelaar van het product: Barclays Bank PLC. Raadpleeg het KID (Key Information Document) voor de
prestatiescenario's.
• https://www.deutschebank.be/prospectus/XS2064069250_kid_nl.pdf
• https://barxis.barcap.com
De scenario’s in het KID worden aangeleverd door de ontwikkelaar van het product, Barclays Bank PLC, en berekend op basis van een methodologie
opgelegd door de Europese regelgeving met betrekking tot PRIIP's ('verordening (EU) 1286/2014'). We wijzen de beleggers erop dat andere
methodologieën kunnen leiden tot verschillende scenario’s. Bijgevolg zouden de resultaten die u behaalt voor de verschillende looptijden zoals
aangegeven in de scenario's anders kunnen zijn dan de resultaten van de scenario's zoals opgenomen in het KID.

—
1
Prestatie sinds het initiële niveau (slotkoers van de index op 30/04/2020).
2
Meer informatie over die data vindt u in de technische fiche op pagina 5.
3
Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever.
4
Rekening houdend met de uitgifteprijs en met de commissies beschreven in de technische fiche op pagina 5.
5
Meer informatie vindt u in de sectie 'Kredietrisico' op pagina 4.
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Belangrijkste risico's

!

Meer informatie over de risico's die eigen zijn aan deze belegging vindt u op de pagina's 81 tot 132 van het Basisprospectus
en op de pagina's 19 tot 27 van de definitieve voorwaarden van 06/03/2020.

Kredietrisico – Bail-in
Door dit product aan te kopen, aanvaardt u net als voor andere afgeleide
instrumenten het kredietrisico (bv. faillissement of risico op faillissement)
van de uitgever. Bij faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen
coupons. Dit product kan niet worden beschouwd als een deposito en
wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling. Als Barclays Bank PLC ooit met ernstige solvabiliteitsproblemen te kampen krijgt, kunnen de instrumenten op beslissing van
de toezichthouder helemaal of gedeeltelijk geannuleerd worden of omgezet worden in eigenvermogensinstrumenten (aandelen) ('Bail-in', in
het Nederlands vertaald als 'afwikkelingsmaatregelen'). In dat geval
loopt de belegger het risico om de bedragen waarop hij recht heeft niet
te kunnen recupereren en het belegde bedrag en de eventuele coupons
helemaal of gedeeltelijk te verliezen.

Risico op prijsschommelingen van het product
Door dit product aan te kopen hebt u op de eindvervaldag recht op de
terugbetaling van minimaal 90% van de nominale waarde (zijnde 900 EUR
per coupure) door de uitgever. Ondertussen kan de prijs schommelen afhankelijk van een aantal parameters, zoals wijzigingen in de rentevoeten,
de onderliggende index of de solvabiliteit van de uitgever (vertegenwoordigd door de 'rating'; zie technische fiche op pagina 5). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een
vervroegde verkoop. Dat risico is groter in het begin van de looptijd van
het product.

Rendementsrisico
Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beurs.
Als het niveau van de index op elke jaarlijkse observatiedatum lager is
dan of gelijk is aan zijn initiële niveau, zal de belegger tijdens de looptijd
geen coupon ontvangen. Als op de eindvervaldag het slotniveau1 van de
index gelijk is aan of lager is dan het initiële niveau2, ontvangt de belegger
geen coupon en kan hij maximaal 10% van het belegde kapitaal
verliezen. De prestatie van de onderliggende index kan hoger zijn dan
het geheel van alle potentiële brutocoupons die beperkt zijn tot een
totaal van 21% (zeven jaar met een maximum van 3% per jaar).

Liquiditeitsrisico
Dit product noteert aan de beurs van Luxemburg maar geeft geen
toegang tot een actieve markt. De belegger kan het product niet
verkopen op de beurs. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden heeft
Barclays Bank PLC de intentie om de liquiditeit van de effecten te
verzekeren tegen een prijs die zij bepaalt op basis van de marktparameters
van het moment (zie hierboven in de rubriek Risico op prijsschommelingen
van het product) en die lager zou kunnen zijn dan de nominale waarde
(zijnde 1.000 EUR per coupure) (exclusief makelaarsloon, beurstaksen
en eventuele belastingen – zie technische fiche op pagina 5 voor meer
informatie). De uitgever zal onder normale marktvoorwaarden een
uitstapvergoeding van maximaal 1% in rekening brengen (gelijk aan het
verschil tussen de terugkoopprijs en de marktwaarde op het moment
van de terugkoop van de effecten vóór de eindvervaldag). Bovendien zal
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel maximaal 0,50% makelaarsloon
aanrekenen op de vastgestelde prijs.
In uitzonderlijke omstandigheden behoudt Barclays Bank PLC zich
het recht voor om de effecten niet langer van de beleggers terug te
kopen, waardoor de terugkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden.
Beleggers moeten dus bereid zijn om die effecten tot de vervaldag
aan te houden.

—
1
Slotkoers van de index op 30/04/2027.
2
Slotkoers van de index op 30/04/2020.

Risico op vervroegde terugbetaling bij overmacht
en niet-overmacht
a) R
 isico op vervroegde terugbetaling bij overmacht
In geval van overmacht (namelijk een onoverkomelijke onmogelijkheid
voor de uitgever om zijn verplichtingen ten opzichte van het product na
te komen, zonder dat dit aan hem kan worden toegeschreven, en die het
definitief onmogelijk maakt om het product te behouden) kan de uitgever de houders van de effecten op de hoogte brengen van de vervroegde terugbetaling tegen marktwaarde. In dat geval zullen er geen kosten
worden aangerekend door de uitgever.

b) R
 isico op vervroegde terugbetaling bij niet-overmacht
In geval van een externe gebeurtenis die de onderliggende index
beïnvloedt, waardoor het voor de rekenagent (Barclays Bank PLC,
wat een belangenconflict kan veroorzaken) onmogelijk wordt om
een aanpassing door te voeren om het product in soortgelijke
omstandigheden en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en
regelgeving aan te houden, bepaalt het Basisprospectus dat als de
betrokken gebeurtenis geen geval van overmacht is, maar het gevolg is
van een externe gebeurtenis die niet aan de uitgever kan worden
toegeschreven en die de economische en rationele aspecten van de
transactie wezenlijk wijzigt, de uitgever de beleggers zal voorstellen om
de effecten terug te betalen. De belegger ontvangt naargelang de keuze
van de uitgever, ofwel (a) op de dag van vervroegde terugbetaling het
maximum tussen enerzijds de marktwaarde plus een deel van de door
de uitgever terugbetaalbare kosten en anderzijds de nominale waarde
van het product, ofwel (b) op de geplande eindvervaldag een bedrag
gelijk aan minimaal 100% van de nominale waarde van het product. In
geval (b) kan de belegger ervoor kiezen om op de datum van vervroegde
terugbetaling een bedrag te ontvangen dat gelijk is aan de som van de
marktwaarde van de effecten vermeerderd met een deel van de door de
uitgever terugbetaalbare kosten. Meer informatie vindt u in het
Basisprospectus op de pagina’s 335 en 336.
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Technische fiche
Uitgever

Barclays Bank PLC

Land van oorsprong

Engeland

Langetermijnrating
van de uitgever1

S&P: A (stabiele outlook) / Moody's: A1 (stabiele outlook)

Verdeler2

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel

ISIN-code

XS2064069250

Munteenheid

EUR

Nominale waarde

1.000 EUR per coupure

Inschrijving op de
primaire markt

- Van 09/03/2020 tot 27/04/2020 (16.30 u)
- Uitgifte- en betaaldatum: 30/04/2020
- Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde 1.020 EUR per coupure)
- De omvang van de uitgifte zou maximaal 50.000.000 EUR mogen bedragen.
De uitgever behoudt zich het recht voor om de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd
af te sluiten.

Commissies en kosten

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel koopt het product van de uitgever tegen een lagere prijs dan de uitgifteprijs.
Het verschil tussen de aankoopprijs en de uitgifteprijs is een plaatsingscommissie. De uitgever houdt ook kosten
af voor de structurering en de uitgifte van het product (operationele en juridische kosten).
Het totaal van die kosten is inbegrepen in de uitgifteprijs van 102% en stemt overeen met een totaal van maximaal
6%: de distributiekosten bedragen maximaal 4% en de structureringskosten maximaal 2%. Alle kosten worden
in rekening gebracht bij de uitgifte van het product. De kosten zullen dus sowieso worden afgehouden,
ook al verkoopt de belegger het product vóór de eindvervaldag.
Makelaarsloon in geval van terugkoop vóór de eindvervaldag: 0,50% (op de vastgestelde prijs).
De uitgever zal onder normale marktvoorwaarden een uitstapvergoeding van maximaal 1% in rekening brengen
(gelijk aan het verschil tussen de terugkoopprijs en de marktwaarde op het moment van de terugkoop
van de effecten vóór de eindvervaldag).
Dit product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en wordt verdeeld door Deutsche Bank AG Bijkantoor
Brussel. De commissies die Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel op dit afgeleide instrument afhoudt,
stemmen overeen met de commissies die worden afgehouden op andere gestructureerde schuldinstrumenten
uitgegeven door Deutsche Bank of andere uitgevers dan Deutsche Bank AG. Tijdens het selectieproces en om
de prijscoherentie van dit product te waarborgen, verricht een onafhankelijke onderneming een prijsvergelijking
tussen verschillende tegenpartijen en een waardebepaling. Dit product maakt dus op meerdere niveaus
het voorwerp uit van een controle op belangenconflicten.

Onderliggende index

STOXX® Europe 600 Health Care Price EUR (Bloomberg: SXDP Index). De koers van de index kan worden
geraadpleegd op de website: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXDP

Initiële observatiedatum

30/04/2020.

Jaarlijkse observatiedata
voor de couponbetaling

16/04/2021, 13/04/2022, 14/04/2023, 16/04/2024, 14/04/2025, 16/04/2026 en 16/04/2027.

Finale observatiedatum

16/04/2027.

Betaaldata van de coupon

30/04/2021, 29/04/2022, 28/04/2023, 30/04/2024, 30/04/2025, 30/04/2026 en 30/04/2027.

Eindvervaldag

30/04/2027.

Jaarlijkse coupon

Jaarlijkse potentiële brutocoupon in EUR die gelijk is aan de prestatie van de STOXX® Europe 600 Health Care
Price EUR-index sinds zijn initiële niveau, met een minimum van 0% en een maximum van 3%, behalve bij
faillissement of risico op faillissement van de uitgever.

Terugbetaling
op de eindvervaldag

U hebt op de eindvervaldag recht op de terugbetaling van minimaal 90% van de nominale waarde
(zijnde 900 EUR per coupure). Als de prestatie van de index positief is, hebt u recht op de terugbetaling
van 100% van de nominale waarde en de laatste jaarlijkse potentiële brutocoupon in EUR (behalve in
geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Als de prestatie van de index op de
eindvervaldag negatief is, is de uiteindelijke terugbetaling gelijk aan 100% van de nominale waarde
(zijnde 1.000 EUR per coupure) min de (negatieve) prestatie van de index, met een minimum van 90%
van de nominale waarde.

—
1
Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter informatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen
die rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de rating tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, dan zal Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel dat via
de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de cliënten die al hebben ingeschreven op het product. Meer informatie over de ratings kunt u terugvinden op de website
www.deutschebank.be/rating.
2
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen aanbieder
of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.
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Terugkoop vóór
de eindvervaldag

Dit product noteert aan de beurs van Luxemburg maar geeft geen toegang tot een actieve markt. De belegger
kan het product niet verkopen op de beurs. In normale markt- en financieringsomstandigheden kan de belegger
in theorie zijn effecten dagelijks vóór de eindvervaldag aan Barclays Bank PLC doorverkopen. Het kan ook zijn dat
hij ze moet aanhouden tot de eindvervaldag (zie pagina 4 – liquiditeitsrisico). De door de uitgever voorgestelde
prijs omvat geen makelaarsloon, beurstaksen en eventuele belastingen (zie de rubriek 'Commissies en kosten'
hierboven). De waarde van het effect zal gedurende de looptijd van het product elke week worden bijgewerkt.
Die waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van Deutsche Bank AG
Bijkantoor Brussel of via Talk & Invest op het nummer 078 153 154.

Beurstaks1

Inschrijving op de primaire markt: geen
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Op de secundaire markt: 0,35% (max. 1.600 EUR).
Terugbetaling op de eindvervaldag: geen
Roerende voorheffing1

30% op de coupons uitgekeerd vóór de eindvervaldag.
Op de eindvervaldag of in geval van terugkoop/terugbetaling vóór de eindvervaldag wordt de roerende voorheffing
van 30% afgehouden op het positieve verschil tussen de verkoopprijs/de terugbetalingsprijs en de uitgifteprijs.

Levering2

Geen materiële levering mogelijk.

Prospectus

Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke
beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de eventuele supplementen, de samenvattingen in het Nederlands en het Frans, de definitieve voorwaarden en het KID (Key Information Document).
De volledige voorwaarden van deze effecten worden uiteengezet in het Basisprospectus 'GSSP Base
Prospectus 9' van 19/07/2019 en goedgekeurd door de Centrale Bank van Ierland, in de supplementen
erbij van 03/09/2019, 24/10/2019 en 06/12/2019, in de eventuele toekomstige supplementen en in de definitieve voorwaarden van 06/03/2020 (Final Terms).
De goedkeuring van het prospectus door de Centrale Bank van Ierland mag niet worden beschouwd als een
gunstig advies van de Centrale Bank van Ierland over de schuldbewijzen.
Het Basisprospectus is beschikbaar via de website.
https://public.deutschebank.be/f2w/prospectus/XS2063986637_baseprospectus_nl.pdf
De definitieve voorwaarden zijn beschikbaar via de link
https://public.deutschebank.be/f2w/prospectus/XS2063986637_finalterms_nl.pdf
Alle documenten, evenals de eventuele supplementen en het KID, zijn gratis verkrijgbaar in de Financial Centers van
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer 078 153 154 of ze
raadplegen op de website www.deutschebank.be/producten.
Het is mogelijk dat er tijdens de inschrijvingsperiode van de effecten een gebeurtenis plaatsvindt die de publicatie
van een supplement bij het Basisprospectus met zich meebrengt. In dat geval wordt dit supplement gepubliceerd
op de website www.deutschebank.be/producten, zodra het door de uitgever aan de verdeler ter beschikking
wordt gesteld.
De belegger die al op het product heeft ingeschreven, heeft dan vanaf de publicatie van het supplement op de
website www.deutschebank.be/producten twee werkdagen de tijd om zijn inschrijving te herzien. Zo nodig zal
de verdeler die beleggers, op hun verzoek, helpen om dit recht uit te oefenen.
Aanvullende informatie naar Belgisch recht:
De uitgever verklaart de clausules van het Basisprospectus die in België worden beschouwd als onrechtmatig
in de zin van Boek VI van het Wetboek van Economische Recht, niet-toepasselijk gemaakt te hebben via de
definitieve voorwaarden.

Toepasselijk recht

Engels recht.

Belangrijk bericht

Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het grondgebied,
noch aan de inwoners van de Verenigde Staten.

Afdeling klachten

Voor eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot de afdeling Client Solutions van de bank (Deutsche Bank
Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel; + 32 2 551 99 35; clienten.dienst@db.com). Als de behandeling
van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met
de Ombudsman – Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert II-laan 8,
bus 2, 1000 Brussel; + 32 2 545 77 70; E-mail: ombudsman@ombudsfin.be; www.ombudsfin.be.

Om in te schrijven of voor meer informatie 078 153 154
Om een afspraak te maken 078 156 160
Online banking www.deutschebank.be*
—
* Inschrijving via Online Banking mogelijk voor cliënten van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel die hun Financial ID hebben ingevuld, hebben ingestemd om beleggingsadvies te ontvangen en toegang
hebben tot de nieuwe rubriek 'Beleggingen' in Online Banking.
1
Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, kan in de toekomst wijzigen. De genoemde belastingen zijn van toepassing op natuurlijke personen die inwoner van België zijn. Op andere beleggers
dan natuurlijke personen-Belgische ingezetenen kan een andere fiscale behandeling van toepassing zijn.
2
Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een rekening wensen
te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven.
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België,
RPR Brussel, Btw BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U. : Olivier Delfosse. Brochure van 02/03/2020.

