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SAMENVATTING
!

Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die is voorgesteld in de vorm van "Elementen". Deze
Elementen worden genummerd in Afdelingen A-E (A.1-E.7).

!

Deze samenvatting bevat alle Elementen die dienen opgenomen te zijn in een samenvatting voor dit type
effecten en Uitgevende Instelling. Aangezien sommige Elementen niet behandeld dienen te worden, is het
mogelijk dat er lacunes zijn in de volgorde van de nummering van de Elementen.

!

Ook wanneer een Element opgenomen dient te worden in de samenvatting omwille van het type van effect
en Uitgevende Instelling, is het mogelijk dat er geen relevante informatie kan gegeven worden over het
Element. In dat geval zal een korte omschrijving van het Element opgenomen worden in de samenvatting
met de vermelding "niet van toepassing".

Afdeling A— Inleiding en waarschuwingen
A.1
Inleiding
en Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op deze
Prospectus. Elke beslissing om te beleggen in de Effecten moet
waarschuwingen
gebaseerd zijn op de bestudering van deze gehele Prospectus door de
belegger. Wanneer een vordering betreffende informatie uit deze
Prospectus bij een rechterlijke instantie wordt aanhangig gemaakt, moet
de belegger die als eiser optreedt, onder de nationale regelgeving van de
Lidstaten, eventueel de kosten van de vertaling van deze Prospectus
dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. Enkel de personen die
de samenvatting, met inbegrip van de vertaling hiervan, ingediend
hebben, kunnen wettelijk aansprakelijk gesteld worden, maar enkel
indien de samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer
deze samen gelezen wordt met de andere delen van deze Prospectus, of
indien deze, samen gelezen met de andere delen van deze Prospectus,
niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij
overwegen in dergelijke Effecten te investeren.
A.2
Onder de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet, voor wat betreft een
Toestemmingen
Niet-vrijgestelde Aanbieding (zoals hieronder gedefinieerd) van Effecten,
stemt de Uitgevende Instelling in met het gebruik van deze Prospectus
door Crelan S.A./N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Anderlecht, België
(de “Erkende Aanbieder” of “Verdeler”).
De toestemming van de Uitgevende Instelling is onderworpen aan de
volgende voorwaarden:
(i) de toestemming is enkel geldig gedurende de periode beginnende op
(en met inbegrip van) 29 oktober 2018 (pas na dat dit Prospectus is
goedgekeurd als een prospectus in de zin van artikel 5.3 van de
Prospectus Richtlijn door de CSSF en de kennisgeving van deze
goedkeuring werd gedaan aan de Financial Services and Markets
Authority ("FSMA"), in haar hoedanigheid als de bevoegde autoriteit
van België) en eindigend op (en met inbegrip van) 10 december 2018
(de "Aanbiedingsperiode"); en
(ii) de toestemming betreft enkel het gebruik van deze Prospectus
teneinde Niet-vrijgestelde Aanbiedingen te doen (zoals hieronder
gedefinieerd) van Effecten in België.
Een "Niet-vrijgestelde Aanbieding" van Effecten is een aanbieding van
Effecten dewelke niet vrijgesteld is van de vereiste een prospectus te
publiceren overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd.
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Elke persoon (een "Belegger") die de intentie heeft om Effecten te
verkrijgen of die Effecten verkrijgt van een Erkend Aanbieder zal
dit doen, en de aanbiedingen en verkopen van Effecten aan een
Belegger door een Erkend Aanbieder zullen gebeuren, in
overeenstemming met de voorwaarden en andere regelingen die
bestaan tussen die Erkende Aanbieder en die Belegger, met inbegrip
van regelingen betreffende de prijs, de toewijzingen en de
vereffeningen. De Uitgevende Instelling zal geen partij zijn aan zulke
regelingen met Beleggers wat betreft de aanbieding of de verkoop
van de Effecten en, dienovereenkomstig, zal deze Prospectus geen
dergelijke informatie bevatten en dient een Belegger zulke informatie
te bekomen van de Erkende Aanbieder. Informatie betreffende een
openbare aanbieding zal beschikbaar gemaakt worden op het
moment dat zulke onderaanbieding gedaan wordt, en dergelijke
informatie zal ook door de relevante Erkende Aanbieder
overgemaakt worden op het moment van zulke aanbieding.

Afdeling B— UITGEVENDE INSTELLING
B.1
Officiële naam en Goldman Sachs International ("GSI" of de "Uitgevende Instelling")
handelsnaam van de
Uitgevende Instelling
B.2
GSI is een besloten vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, opgericht in
Vestigingsplaats,
Engeland en Wales. GSI is voornamelijk actief onder Engels recht. De
rechtsvorm,
wetgeving en land maatschappelijke zetel van GSI is gevestigd in Peterborough Court, 133 Fleet
van vestiging van de Street, London EC4A 2BB, Engeland.
Uitgevende Instelling
B.4b
Gekende tendensen De vooruitzichten van GSI zullen beïnvloed worden, mogelijk op een ongunstige
met betrekking tot de wijze, door de ontwikkelingen in de globale, regionale en nationale economieën,
Uitgevende Instelling met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, door bewegingen en activiteitsniveaus
in financiële markten, grondstoffenmarkten, wisselkoersmarkten en andere
markten, veranderingen in de rentevoeten, politieke en militaire ontwikkelingen
over de hele wereld, activiteitsniveaus van cliënten en wettelijke en
reglementaire ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en andere landen waar
GSI zaken doet.
B.5

De groep van
Uitgevende
Instelling.

B.9

Winstprognose of - Niet van toepassing; GSI heeft geen winstprognose of – raming gemaakt.
raming
Kwalificaties in het Niet van toepassing; er zijn geen kwalificaties in het auditrapport van GSI
betreffende de historische financiële informatie.
auditrapport

B.10

B.12

de Goldman Sachs Group UK Limited, een vennootschap opgericht naar Engels
recht heeft een aandelenbelang van 100% in GSI. Goldman Sachs (U.K.) L.L.C.
is opgericht volgens het recht van de Staat van Delaware en houdt 100 procent
van de gewone aandelen in Goldman Sachs Group UK Limited. The Goldman
Sachs Group, Inc. is opgericht in de Staat van Delaware en heeft een
aandelenbelang van 100% in Goldman Sachs UK) L.L.C.

De volgende tabel stelt de geselecteerde belangrijke historische financiële
Geselecteerde
informatie voor betreffende GSI:
belangrijke
historische financiële
informatie
betreffende
de
Op en voor de zes
Op en voor het jaar
maanden eindigend op
eindigend op
Uitgevende Instelling
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Afdeling B— UITGEVENDE INSTELLING
(niet gecontroleerd)
(in miljoen USD)

Operationele winst
Winst voor belasting
Winst
voor
boekperiode

het

30 juni
2017

31
december
2017

31
december
2016

1.694
1.574
1.172

1.150
966
715

2.389
2.091

2.280
1.943

1.557

1.456

Zoals op ( niet
gecontroleerd)
(in miljoen USD)

Vaste activa
Courante activa
Totaal
Aandeelhoudersfondsen

(gecontroleerd)

30 juni
2018

Zoals op (gecontroleerd)

30 juni 2018

31
december
2017

31
december
2016

270
978.628
33.085

210
939.863

140
934.129

31.701

27.533

Er heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de
vooruitzichten van GSI sinds 31 december 2017.
Niet van toepassing: er heeft zich geen belangrijke verandering voorgedaan in de
financiële positie of in de handelspositie van GSI sinds 30 juni 2018.
B.13

B.14

Recente
gebeurtenissen
die
van bijzonder belang
zijn
voor
de
beoordeling van de
solvabiliteit van de
Uitgevende
Instelling.
Plaats
van
de
Uitgevende Instelling
binnen
haar
bedrijfsgroep

Niet van toepassing; er hebben recentelijk geen gebeurtenissen plaatsgevonden
die eigen zijn aan GSI en die in beduidende mate relevant zijn voor de
beoordeling van de solvabiliteit van GSI.

Zie Element B.5 hierboven.
GSI maakt deel uit van een groep vennootschappen waarvan The Goldman Sachs
Group, Inc. de holdingvennootschap is (de “Goldman Sachs Group”) en handelt
bijgevolg met, en is afhankelijk van, entiteiten binnen dergelijke groep.
De belangrijkste activiteiten van GSI bestaan uit het overnemen en het op de
markt brengen van effecten, de handel in bedrijfsobligaties en diensten in
verband met aandelen, niet-Amerikaanse overheidsschuld en hypothecaire
zekerheden, uitvoering van swaps en derivaten, fusies en overnames, financiële
adviesdiensten advies voor herstructureringen/private plaatsingen/lease-en
projectfinancieringen, vastgoedmakelaardij en financiën, beleggingsbank
activiteiten, effectenhandel en onderzoek.

B.15

Belangrijkste
activiteiten

B.16

Eigendom
en Goldman Sachs Group UK Limited, een vennootschap opgericht naar Engels
zeggenschap van de recht, heeft een aandelenbelang van 100% in GSI.
Uitgevende Instelling
Goldman Sachs (U.K.) L.L.C. is opgericht volgens het recht van de Staat van
Delaware en houdt 100 procent van de gewone aandelen in Goldman Sachs
Group UK Limited. The Goldman Sachs Group, Inc. is opgericht in de Staat van
Delaware en heeft een aandelenbelang van 100% in Goldman Sachs (UK) L.L.C.
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C.1

Type en categorie
van de Effecten

Afdeling C—EFFECTEN
! Contant afgewikkelde Effecten bestaande uit Index Gelinkte Effecten,
zijnde tot 20.000.000 EUR Nine–Year EUR Autocallable Participation
Notes op de Euronext® Reitsmarket GRESB Global Sustainable Index,
verschuldigd op 21 december 2027 (de "Effecten" of de “Notes”).
! ISIN: XS1767884619 / Common Code: 176788461 / Valoren: 41003962.

C.2
C.5

De munteenheid van de Effecten zal de Euro zijn (“EUR” of de Gespecificeerde
Munteenheid").
Beperkingen op de De Effecten mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd worden in de
Verenigde Staten of aan V.S.-personen zoals gedefinieerd in Regulation S onder de
vrije
Securities Act ("Regulation S"), behalve krachtens een vrijstelling van, of in een
overdraagbaarheid
transactie die niet onderworpen is aan de registratieverplichtingen van de Securities
Act en toepasselijke staatswetgeving omtrent effecten.
Munteenheid

Verder mogen de Effecten niet worden verkregen door, namens of met de activa
van de plannen onderworpen aan ERISA of Afdeling 4975 van de U.S. Internal
Revenue Code van 1986, zoals gewijzigd, met uitzondering van bepaalde algemene
rekeningen van verzekeringsmaatschappijen.

C.8

Onder voorbehoud van het bovenstaande zullen de Effecten vrij overdraagbaar
zijn.
Rechten verbonden Rechten
De Effecten geven het recht aan elke houder van Effecten (een "Houder") om een
aan de effecten
potentieel rendement op de Effecten te ontvangen (zie Element C.18 hieronder),
samen met bepaalde bijbehorende rechten, zoals het recht op kennisgeving van
bepaalde bepalingen en gebeurtenissen en het stemmen op toekomstige
wijzigingen. De algemene voorwaarden worden beheerst door het Engels recht.
Rangorde
De Effecten zijn directe, niet-achtergestelde en ongedekte verplichtingen van de
Uitgevende Instelling en zijn gelijk in rang met alle andere directe, nietachtergestelde en ongedekte verplichtingen van de Uitgevende Instelling.
Beperkingen van rechten
! Niettegenstaande het feit dat de Effecten gekoppeld zijn aan de prestatie van
het onderliggend actief/de onderliggende activa, hebben houders geen enkel
recht op dit onderliggend actief/deze onderliggende activa.
! De algemene voorwaarden van de Effecten bevatten bepalingen met
betrekking tot het samenroepen van vergaderingen van de Houders om zaken
te bespreken die op algemene wijze hun belangen beïnvloeden en deze
bepalingen laten toe dat bepaalde meerderheden alle Houders binden, met
inbegrip van de Houders die niet aanwezig waren en niet gestemd hebben op
de desbetreffende vergadering en Houders die tegen de meerderheid in
gestemd hebben. Verder, in bepaalde omstandigheden, kan de Uitgevende
Instelling de algemene voorwaarden van de Effecten wijzigen, zonder
toestemming van de Houders.
! De algemene voorwaarden van de Effecten laten de Uitgevende Instelling en
GSI in haar hoedanigheid als berekeningsagent (de "Berekeningsagent") toe
(desgevallend), indien bepaalde gebeurtenissen zich voordoen, en in bepaalde
omstandigheden, zonder de goedkeuring van de Houders, om wijzigingen aan
te brengen aan de algemene voorwaarden van de Effecten, de Effecten voor de
vervaldag af te lossen, (indien van toepassing) de waardering van de het
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C.11

C.15

Afdeling C—EFFECTEN
Onderliggend Actief/de Onderliggende Activa of geplande betalingen in het
kader van de Effecten uit te stellen, om de wisselkoers in dewelke de Effecten
worden uitgedrukt te veranderen, om de Uitgevende Instelling onder bepaalde
voorwaarden te vervangen door een andere toegelaten entiteit en om bepaalde
andere acties te ondernemen met betrekking tot de Effecten en het
Onderliggend Actief/de Onderliggende Activa (indien van toepassing).
Toelating tot handel Een aanvraag zal worden ingediend om de Effecten toe te laten tot de handel op de
op
een gereglementeerde markt van de Luxembourg Stock Exchange, maar geen
zekerheid kan worden gegeven dat een dergelijk verzoek om toelating tot de handel
gereglementeerde
zal worden verleend.
markt

Invloed
van
de Het te betalen bedrag op de Effecten hangt af van de prestatie van het
onderliggende actief.
onderliggende
waarde op de waarde
Indien de Effecten niet vroegtijdig worden afgelost, dan zal het contant
van de belegging
afwikkelingsbedrag verschuldigd op de vervaldag bepaald worden in
overeenstemming met Element C.18 van deze Samenvatting.
Als de Effecten vroegtijdig worden afgelost ingevolge een Autocall Gebeurtenis,
dan zal het Autocall Gebeurtenisbedrag verschuldigd op de Autocall
Betalingsdatum bepaald worden in overeenstemming met Element C.18 van deze
Samenvatting.

C.16

Afloop-of
vervaldatum

C.17

Afwikkelingsprocedu Afwikkeling van de Effecten vindt plaats door middel van Euroclear Bank SA /
NV en Clearstream Banking, naamloze vennootschap.
re

C.18

De vervaldatum is 21 december 2027, of, indien later, de vijfde werkdag volgend
op de Laatste Gemiddeldeberekeningsdatum.

De Uitgevende Instelling zal zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan door
betaling aan, of tot de orde van, het betreffende clearing-systeem met betrekking
tot het op deze manier betaalde bedrag.
Rendement van de De "Uitgifteprijs" van de Effecten zal 100 procent (100%) van het "Totaal
Nominaal Bedrag" zijn (zijnde maximaal 20.000.000 EUR), en het rendement op
Effecten
de Effecten zal voortvloeien uit:
! de mogelijke betaling van een Autocall Gebeurtenisbedrag na aflossing
van de Effecten vóór de geplande vervaldag ingevolge het zich voordoen
van een "Autocall Gebeurtenis" (zoals hieronder beschreven);
! de mogelijke betaling van een Niet-geplande Vroegtijdig
Aflossingsbedrag op het zich voordoen van een ongeplande vroegtijdige
aflossing van de Effecten (zoals hieronder beschreven); of
! indien de Effecten niet eerder afgelost worden, of gekocht en geannuleerd,
de betaling van het Uiteindelijk Aflossingsbedrag op de geplande
vervaldatum van de Effecten.
______________________________________________
Autocall
Indien een Autocall Gebeurtenis plaatsvindt op een Autocall Waarnemingsdatum,
dan zal de Uitgevende Instelling elk Effect aflossen door het Autocall
Gebeurtenisbedrag te betalen overeenstemmend met dergelijke Autocall
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Afdeling C—EFFECTEN
Waarnemingsdatum op de eerstvolgende Autocall Betalingsdatum.
Gedefinieerde termen hierboven gebruikt:
! Autocall Gebeurtenis: zie hieronder.
! Autocall Gebeurtenisbedrag: zijnde een bedrag in de kolom getiteld
"Autocall Gebeurtenisbedrag" in dezelfde rij als de relevante Autocall
Waarnemingsdatum in de onderstaande tabel.
! Autocall Betalingsdatum: elke datum vermeld in de kolom getiteld
"Autocall Betalingsdatum" in de onderstaande tabel.
! Autocall Waarnemingsdatum: elke datum vermeld in de kolom getiteld
"Autocall Waarnemingsdatum" in de onderstaande tabel.

Autocall
Waarnemings
datum

Autocall
Autocall
Betalingsdatum Niveau

Autocall
Gebeurten
isbedrag

14 december
2020

21 december
2020

110
procent 1.100 EUR
(110%) van de
Initiële Actief
Prijs

14 december
2022

21 december
2022

120
procent 1.200 EUR
(120%) van de
Initiële Actief
Prijs

16 december
2024

23 december
2024

130
procent 1.300 EUR
(130%) van de
Initiële Actief
Prijs

______________________________________________
Autocall Gebeurtenis
Een "Autocall Gebeurtenis" vindt plaats als de Autocall Referentiewaarde op een
Autocall Waarnemingsdatum hoger is dan of gelijk is aan zijn Autocall Niveau
voor dergelijke Autocall Waarnemingsdatum.
Hierboven gebruikte gedefinieerde termen:
! Initiële Actief Prijs: de Initiële Slotprijs van de Index.
! Autocall Niveau: zijnde het bedrag in de kolom getiteld "Autocall Niveau"
in dezelfde rij als de relevante Autocall Waarnemingsdatum in de tabel
hierboven.
! Autocall Referentiewaarde: de Referentie Prijs van de Index op de
relevante Autocall Waarnemingsdatum.
! Slot Indexniveau: Met betrekking tot elke relevante dag, het officiële slot
indexniveau van de Index (uitgedrukt in EUR) op dergelijke dag zoals
berekend en gepubliceerd door de indexsponsor.
! Initiële Slotprijs: het Slot Indexniveau van de Index op de Initiële
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Afdeling C—EFFECTEN
Referentiedatum.
! Initiële Referentiedatum: 14 december 2018, onder voorbehoud van
aanpassingen in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden.
! Referentieprijs: het Slot Indexniveau van de Index voor de relevante dag.
___________________________________________
Niet-geplande Vervroegd Aflossingsbedrag
Niet-geplande vervroegde aflossing: De Effecten mogen afgelost worden voor de
geplande vervaldag (i) naar keuze van de Uitgevende Instelling (a) indien de
Uitgevende Instelling een verandering van het toepasselijke recht bepaalt met als
gevolg dat de prestatie van de Uitgevende Instelling met betrekking tot de Effecten
geheel of gedeeltelijk onwettig ("Wetgevingswijzigingsgebeurtenis") is geworden
(of is aanzienlijk waarschijnlijk in de nabije toekomst), of (b) indien de
Berekeningsagent vaststelt dat een Indexaanpassingsgebeurtenis (hetzij annulering,
materiële wijziging of niet-publicatie) zich heeft voorgedaan met betrekking tot de
Index en dat het vervangen van de Index en het aanpassen van de algemene
voorwaarden van de Effecten geen commercieel behoorlijk resultaat zou
opbrengen of (ii) door middel van kennisgeving door een Houder, waarbij deze
verklaart dat de Effecten onmiddellijk terugbetaalbaar verklaard worden als gevolg
van het optreden van een wanprestatie, die blijvend is.
In het geval van een ongeplande vervroegde aflossing wegens een
Wetgevingswijzigingsgebeurtenis die de voortzetting van de Effecten definitief
onmogelijk maakt (een "Overmacht Gebeurtenis"), zal het Niet-geplande
Vervroegde Aflossingsbedrag verschuldigd op zulke ongeplande vervroegde
aflossing een bedrag zijn dat wordt bepaald op basis van de marktkoersen
verkregen van gekwalificeerde financiële instellingen of, indien onvoldoende
noteringen worden verkregen, een bedrag dat wordt bepaald door de
Berekeningsagent als zijnde de billijke marktwaarde van het Effect op de datum
dat de Uitgevende Instelling of de Berekeningsagent (zoals van toepassing) bepaalt
dat de Effecten vervroegd zullen worden afgelost (rekening houdend met de
resterende contante waarde) (inclusief de contante waarde van de toekomstige
verkoopscommissies die aan de Verdeler verschuldigd zijn (indien van
toepassing))) (dergelijk bedrag, de “Billijke Marktwaarde").
In het geval van een ongeplande vervroegde aflossing wegens een
Wetgevingswijzigingsgebeurtenis die de voortzetting van de Effecten niet
definitief onmogelijk maakt of na een Index Aanpassingsgebeurtenis (elk
dergelijke gebeurtenis een "Niet-Overmacht Gebeurtenis"), zal het Niet-geplande
Vervroegde Aflossingsbedrag verschuldigd op zo'n ongeplande vervroegde
aflossing een bedrag zijn dat wordt bepaald door de Berekeningsagent in
overeenstemming met het volgende: in verband met elk Effect:
(i) waar de Houder zijn recht tot vervroegde aflossing van dergelijk Effect in
overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden heeft uitgeoefend,
een bedrag, te betalen op de vervroegde aflossingsdatum gespecificeerd in
de kennisgeving van de Uitgevende Instelling, gelijk aan de som van (a)
de Billijke Marktwaarde, vermeerderd met (b) een pro rata deel van de
totale kosten van de Uitgevende Instelling (bij voorbeeld
structureringskosten, maar met uitzondering van de verkoopscommissie
die door de Emittent betaald of verschuldigd is aan de Verdeler) die door
de oorspronkelijke houders van de Effecten betaald zijn als een deel van
de oorspronkelijke uitgifteprijs van de Effecten, aangepast om rekening te
houden met de overblijvende tijd tot de vervaldatum (de "Terugbetaling
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van de Pro Rata Kosten van de Uitgevende Instelling"); of
(ii) anders, een bedrag gelijk aan de som van (a) de hoofdsom vermeerderd
met (b) de contante waarde (indien van toepassing) van de optie
component of ingesloten derivaat(en) van dergelijk Effect op of rond de
datum waarop de Uitgevende Instelling kennis geeft van de vervroegde
aflossingsgebeurtenis, vermeerderd met (c) de contante waarde van de
toekomstige verkoopscommissies die aan de Verdeler verschuldigd zijn
(indien van toepassing) vermeerderd met (d) de Terugbetaling van de Pro
Rata Kosten van de Uitgevende Instelling, vermeerderd met (e) de
opgelopen rente (indien van toepassing) op dergelijke contante waarde
(indien van toepassing) van de optie component of het(/de) ingesloten
derivaat(/derivaten), dergelijke contante waarde van de toekomstige
verkoopscommissies die aan de Verdeler verschuldigd zijn (indien van
toepassing) en dergelijke Terugbetaling van de Pro Rata Kosten van de
Uitgevende Instelling tot aan, maar exclusief de Vervaldatum, en
dergelijk bedrag dat wordt beschreven in deze paragraaf (ii) zal worden
betaald bij de geplande Vervaldatum.
OP VOORWAARDE DAT bij onvoorziene vervroegde aflossing als gevolg van
een Wetgevingswijzigingsgebeurtenis die de continuïteit van de Effecten niet
definitief onmogelijk maakt, kan de Uitgevende Instelling in plaats daarvan
bepalen om alle Notes af te lossen op de vervroegde aflossingsdatum die is
gespecificeerd in de kennisgeving van de Uitgevende Instelling en voor een bedrag
gelijk aan de som van (a) het grootste van (i) 1.000 EUR en (ii) de Billijke
Marktwaarde en (b) de Terugbetaling van de Pro Rata Kosten van de Uitgevende
Instelling.
In het geval van een ongeplande vervroegde aflossing na kennisgeving door een
Houder na een wanprestatie, zal het verschuldigde Niet geplande Vervroegde
aflossingsbedrag een bedrag zijn gelijk aan de kosten van het hebben van een
gekwalificeerde financiële instelling die uitdrukkelijk alle betalings- en andere
verplichtingen van de Uitgevende Instelling met betrekking tot het Effect
overneemt vanaf die dag en alsof er geen wanprestatie of versnelling had
plaatsgevonden, of andere verplichtingen over te nemen die in wezen een
gelijkwaardige economische waarde aan de Houder verschaffen ten opzichte van
het Effect. Deze kost zal gelijk zijn aan (A) het laagste bedrag dat een
gekwalificeerde financiële instelling zou aanrekenen voor deze aanname of
onderneming, plus (B) de redelijke kosten, met inbegrip van redelijke honoraria
van advocaten, die door de Houder van het Effect werden opgelopen bij de
voorbereiding van al de noodzakelijke documentatie voor deze aanname of
onderneming.
Aan een Houder van een Effect zullen geen kosten (zoals vereffeningskosten)
worden aangerekend door of namens de Uitgevende Instelling om het Effect af te
lossen vóór de geplande vervaldatum of om de algemene voorwaarden van de
Effecten te wijzigen.
Het Niet-geplande Vervroegde Aflossingsbedrag kan lager zijn dan uw initiële
belegging en u kan bijgevolg een deel of het geheel van uw belegging verliezen
in het geval van een niet-geplande vervroegde aflossing.
___________________________________________
Uiteindelijk Aflossingsbedrag
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Tenzij een Autocall Gebeurtenis zich voordoet of de Effecten anderszins vervroegd
afgelost worden, aangepast worden, of gekocht en geannuleerd, in elk geval in
overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Effecten, zal het
Uiteindelijk Aflossingsbedrag verschuldigd met betrekking tot elk Effect op de
Vervaldatum berekend worden in overeenstemming met de onderstaande formule:

B ) &BN ∗ ∃P ) Max∀0; Prest ( Strike#%∋
Waar:
!
!
!

!

!

!

B: het Berekeningsbedrag, zijnde 1.000 EUR.
BN: Beschermingsniveau, zijnde 100 procent (100%), uitgedrukt als
1.00.
Gemiddeldeberekeningsdata: elke van 16 december 2019, 14
december 2020, 14 december 2021, 14 december 2022, 14 december
2023, 16 december 2024, 15 december 2025, 14 december 2026 en
14 december 2027,onder voorbehoud van aanpassingen in
overeenstemming met de algemene voorwaarden.
Laatste Gemiddeldeberekeningsdatum: de laatste van (i) de
Gemiddeldeberekeningsdatum die gepland is te vallen op 14
december 2027 en (ii) de Gemiddeldeberekeningsdatum die laatst in
de tijd valt na alle eventuele aanpassingen onder de algemene
voorwaarden.
Max gevolgd door een reeks bedragen binnen de haakjes, betekent
het hoogste bedrag van de twee bedragen door elkaar gescheiden
door een puntkomma binnen die haakjes. Bijvoorbeeld, "Max(x;y)"
betekent het grootste van de bestanddelen x en y.
Onderliggende Prestatie: een bedrag berekend overeenkomstig
onderstaande formule:

Referentieprijs (Uiteindelijk)
Referentieprijs (Initieel)
!
!
!
!

!
!

C.19

Uitoefeningsprijs
/
laatste referentieprijs
van de onderliggende
waarde

P: Participatie, gelijk aan 100 procent (100%), uitgedrukt als 1,00.
Prest: Onderliggende Prestatie.
Referentieprijs (Initieel): 100 procent (100%) van de Initiële
Slotprijs van de Index.
Referentieprijs (Uiteindelijk): het rekenkundig gemiddelde van de
Referentieprijs
van
de
Index
op
elk
van
de
Gemiddeldeberekeningsdata, onder voorbehoud van aanpassingen in
overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden.
Strike: 100 procent (100%), uitgedrukt als 1.00.
Vervaldatum: 21 december 2027, of, indien later, de vijfde werkdag
volgend op de Laatste Gemiddeldeberekeningsdatum.

Tenzij de Notes afgelost of teruggekocht en geannuleerd werden voor de
Vervaldatum (gepland te vallen op 21 december 2027), zal het rekenkundig
gemiddelde van het Slot Indexniveau van de Index op elk van de
Gemiddeldeberekeningsdata
bepaald
worden
op
de
Laatste
Gemiddeldeberekeningsdatum.
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Afdeling C—EFFECTEN
Het
onderliggende Het onderliggend actief is gespecificeerd in de kolom getiteld "Onderliggend
Actief" (het "onderliggend actief" of "Onderliggend Actief"), in de
actief
onderliggende tabel:

!

D.2

De
voornaamste
risico's die specifiek
zijn
voor
de
Uitgevende
Instelling, de Garant
en Goldman Sachs

Onderliggend
Actief

Bloomberg
pagina

Reuters scherm

Index Sponsor

Euronext®
Reitsmarket
GRESB Global
Sustainable
Index

ERGSP <Index>

.ERGSP

Euronext N.V.

Index: de index uiteengezet in de tabel hierboven in de kolom getiteld
“Onderliggend Actief”.

Afdeling D—RISICO'S
De betaling van een bedrag verschuldigd op de Effecten is onderworpen aan ons
kredietrisico. De Effecten zijn onze ongedekte verplichtingen. De Effecten zijn
geen bankdeposito's en zijn niet verzekerd of gegarandeerd door de Britse
Financial Services Compensation Scheme of een andere overheid of overheidsof private instantie, of beschermingsdepositostelsel in enig rechtsgebied. De
waarde van en het rendement op uw effecten zullen onderworpen zijn aan ons
kredietrisico en aan veranderingen in de manier waarop de markt onze
kredietwaardigheid inschat.
Verwijzingen in Element B.12 hierboven naar de "vooruitzichten" en "de
financiële- of handelspositie" van de Uitgevende Instelling, zijn specifiek aan
zijn vermogen om tijdig zijn volledige betalingsverplichtingen te kunnen
vervullen met betrekking tot de Effecten binnen een redelijke termijn.
Wezenlijke informatie over de financiële toestand van de Uitgevende Instelling
en zijn vooruitzichten is opgenomen in de jaarlijkse en tussentijdse rapporten van
GSI. U moet er echter van bewust zijn, dat elk van de belangrijkste risico's
hieronder aangegeven een wezenlijk nadelig effect kan hebben op de activiteiten,
operaties, financiële- en handelspositie en de vooruitzichten van de Uitgevende
Instelling, die op hun beurt een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op het
rendement dat de belegger ontvangt op de Effecten.
De Uitgevende Instelling is onderworpen aan een aantal belangrijke risico's:
!

!
!

!

De activiteiten van GSI zijn negatief beïnvloed en kunnen verder negatief
beïnvloed worden door de omstandigheden op de wereldwijde financiële
markten en de economische omstandigheden in het algemeen.
De activiteiten van GSI en deze van haar klanten zijn onderworpen aan
uitgebreide en ingrijpende regulering over de hele wereld.
De activiteiten van GSI werden negatief beïnvloed en kunnen verder
negatief beïnvloed worden door dalende activawaarden. Dit is in het
bijzonder het geval voor de activiteiten waarin netto "long" positions
worden aangehouden, waarbij vergoedingen worden ontvangen gebaseerd
op de waarde van de beheerde activa, of waarbij zekerheden worden
ontvangen of gegeven.
De activiteiten van GSI werden negatief beïnvloed en kunnen verder
negatief beïnvloed worden door storingen in de kredietmarkten, met
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!
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!

!

!

!
!

!
!

!
!
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Afdeling D—RISICO'S
inbegrip van verminderde toegang tot krediet en hogere kosten voor het
verkrijgen van krediet.
De beleggingsbankactiviteiten, de cliënt uitvoeringsactiviteiten en
beleggingsbeheeractiviteiten van GSI werden negatief beïnvloed en kunnen
verder negatief beïnvloed worden door marktonzekerheid of gebrek aan
vertrouwen onder beleggers en CEO's ten gevolge van algemene dalingen in
economische activiteit en andere ongunstige economische, geopolitieke of
marktomstandigheden.
De beleggingsbeheeractiviteit van GSI kan beïnvloed worden door de
zwakke beleggingsprestaties van haar beleggingsproducten.
GSI kan verliezen oplopen als gevolg van falende risicobeheersprocedures
en -strategieën.
De liquiditeit, winstgevendheid en activiteiten van GSI kunnen negatief
beïnvloed worden door een onmogelijkheid om toegang te krijgen tot
schuldkapitaalmarkten of om activa te verkopen of door een daling in de
kredietratings of door een verhoging van haar credit spreads.
Het nalaten om een potentieel belangenconflict correct te identificeren en
aan te pakken kan de activiteiten van GSI negatief beïnvloeden.
Een storing in de operationele systemen of de infrastructuur van GSI of die
van derden evenals enige menselijke fout kan de liquiditeit van GSI
verlagen, haar activiteiten verstoren, resulteren in het openbaar maken van
vertrouwelijke informatie, haar reputatie aantasten en verliezen veroorzaken.
Het nalaten om GSI’s computersystemen, netwerken en informatie, en
klanteninformatie te beschermen tegen cyberaanvallen en soortgelijke
bedreigingen kunnen GSI’s mogelijkheid om haar activiteiten uit te voeren
op een negatieve wijze beïnvloeden, leiden tot de openbaarmaking, diefstal
of vernieling van vertrouwelijke informatie, GSI’s reputatie schaden en
verliezen veroorzaken.
De activiteiten, winstgevendheid en liquiditeit van GSI kunnen negatief
beïnvloed worden door een daling in de kredietwaardigheid van, of
wanprestaties door, derde partijen die geld, financiële instrumenten of
andere activa verschuldigd zijn aan GSI of van wie GSI financiële
instrumenten of obligaties aanhoudt.
Concentratie van risico verhoogt de mogelijkheid dat GSI aanzienlijke
verliezen oploopt met betrekking tot de activiteiten van market making,
overnemen, belegging en lening.
De sector van financiële dienstenverlening is zowel bijzonder competitief als
onderling samenhangend.
GSI wordt geconfronteerd met nieuwe risico's doordat nieuwe
zakeninitiatieven als gevolg hebben dat zij met een bredere klantenbasis en
meer tegenpartijen dient te werken en dat zij blootgesteld wordt aan nieuwe
soorten activa en nieuwe markten.
Afgeleide transacties en laattijdige vereffeningen kunnen GSI blootstellen
aan onverwachte risico's en mogelijke verliezen.
De activiteit van GSI kan negatief beïnvloed worden in geval GSI niet in de
mogelijkheid verkeert om competente werknemers aan te nemen en te
behouden.
GSI kan negatief beïnvloed worden door toenemend gouvernementeel en
regelgevend toezicht of negatieve publiciteit.
Aanzienlijke juridische aansprakelijkheid of ingrijpende regelgevende actie
tegen GSI kunnen een negatieve financiële invloed hebben of aanzienlijke
reputatieschade voor GSI veroorzaken, hetgeen vervolgens de
vooruitzichten van GSI ernstige schade kan toebrengen.
De groei van de elektronische handel en de introductie van nieuwe
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handelstechnologieën kunnen een negatieve invloed hebben op de
activiteiten van GSI en kunnen de concurrentie verhogen.
De grondstofactiviteiten van GSI, met in het bijzonder haar belangen in
energieopwekking en activiteiten in fysieke grondstoffen, onderwerpen GSI
aan aanzienlijke regelgeving, potentiële catastrofale gebeurtenissen en
milieu, reputatie en andere risico's dewelke haar kunnen blootstellen aan
aanzienlijke aansprakelijkheid en kosten.
Bij het voeren van haar activiteiten is GSI, over de gehele wereld,
onderworpen aan politieke, economische, juridische, operationele en andere
risico's inherent aan het opereren in een veelheid van landen.
GSI kan verliezen oplopen als gevolg van onvoorzienbare of catastrofale
gebeurtenissen, met inbegrip van het zich voordoen van een pandemie,
terroristische aanslagen, uitzonderlijke weersomstandigheden of andere
natuurrampen.
Gunstige of simpelweg minder ongunstige ontwikkelingen of
marktomstandigheden waarbij industrieën of markten betrokken zijn in een
zakendivisie waar GSI een lagere concentratie van klanten heeft in een
dergelijke industrie of markt, kunnen ertoe leiden dat GSI ondermaats
presteert ten opzichte van een vergelijkbaar zakendivisie van een concurrent
met een hogere concentratie van klanten in een dergelijke industrie of markt.
Zo heeft GSI bijvoorbeeld een kleiner zakelijke klantenbestand in zijn
marktmakingactiviteiten dan veel van zijn concurrenten en daarom kunnen
de concurrenten van GSI mogelijk meer profiteren van de toegenomen
activiteiten van zakelijke klanten.
Bepaalde activiteiten van GSI en de financiering ervan kunnen negatief
worden beïnvloed door veranderingen in de referentiekoersen, valuta's,
indexen, korven, op de beurs verhandelde fondsen of andere financiële
parameters waarmee de producten die door GSI roep worden aangeboden of
de financiering die door GSI wordt aangetrokken verbonden zijn.

De
voornaamste ! U kan een deel of het geheel van uw belegging in de Effecten verliezen als:
risico's die specifiek
o Wij (als Uitgevende Instelling) falen of anderszins niet in staat
zijn voor de Effecten
zijn om te voldoen aan onze betalingsverplichtingen; of
o U uw Effecten niet behoudt tot de vervaldag en de secundaire
verkoopprijs die u ontvangt lager is dan de oorspronkelijke
koopprijs; of
o Uw Effecten vervroegd terugbetaald worden als gevolg van een
onverwachte gebeurtenis en het bedrag dat u ontvangt lager is
dan de oorspronkelijke koopprijs.
! De geschatte waarde van uw Effecten (zoals bepaald op basis van
prijsmodellen gebruikt door ons) op het moment dat de bepalingen en
voorwaarden van uw Effecten worden ingesteld op de handelsdatum, zal
minder zijn dan de oorspronkelijke uitgifteprijs van uw Effecten.
! Uw Effecten kunnen mogelijks geen actieve handelsmarkt hebben, en u kan
eventueel niet in staat zijn u te ontdoen van hen.
! Wij geven geen garantie dat de aanvraag tot notering en toelating tot de
handel zal worden verleend (of, indien dit wordt verleend, tegen de
uitgiftedatum zal worden verleend), of dat er zich een actieve markt in de
handel van de Effecten zal ontwikkelen. We kunnen een dergelijke
vermelding op elk moment beëindigen.
! De eventuele opbrengst op de Effecten (al dan niet op de vervaldatum) zal
gebaseerd worden op het gemiddelde van de van toepassing zijnde waarden
van het onderliggende actief/de onderliggende activa. Indien de waarde van
een onderliggend actief/de onderliggende activa op een aantal gemiddelde
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berekeningsdata dramatisch gestegen is, kan het te betalen bedrag
aanzienlijk lager zijn dan het geweest zou zijn indien het te betalen bedrag
enkel verbonden was geweest aan de waarde van dit onderliggende actief/de
onderliggende activa op één enkele datum.
Indices die als “benchmarks” worden beschouwd, zijn het onderwerp van
recente nationale, internationale en andere regelgevende richtsnoeren en
hervormingsvoorstellen. Sommige van deze hervormingen zijn reeds in
voege, terwijl andere nog moeten worden geïmplementeerd. Deze
hervormingen kunnen ertoe leiden dat dergelijke benchmarks anders
presteren dan in het verleden, of andere gevolgen hebben die niet kunnen
worden voorspeld.

Risico's verbonden aan Effecten die gekoppeld zijn aan het onderliggende actief:
!

De waarde en het rendement op de Effecten is afhankelijk van de
prestaties van het onderliggend actief, die onderhevig kunnen zijn aan
onvoorspelbare veranderingen in de tijd.

!

In het verleden behaalde resultaten van het onderliggend actief zijn geen
indicatie voor toekomstige prestaties.

!

U ontvangt geen eigendomsrechten met betrekking tot het onderliggend
actief, en onze verplichtingen jegens u, krachtens de Effecten, worden
niet gedekt door enige activa.

!

Na een verstoringsgebeurtenis kan de waardering van het onderliggend
actief worden uitgesteld en / of gewaardeerd door ons (als
Berekeningsagent) naar eigen goeddunken.

!

Naar aanleiding van het optreden van een index aanpassingsgebeurtenis
met betrekking tot het onderliggend actief, naast andere mogelijke
gevolgen, kunnen de algemene voorwaarden van uw Effecten worden
aangepast, kan het onderliggend actief worden vervangen, of de Effecten
kunnen vervroegd afgelost worden tegen een niet-gepland vervroegd
aflossingsbedrag. Dit bedrag kan lager zijn dan uw initiële belegging en
u kan een deel van uw belegging verliezen.

Risico's verbonden aan de Index Gelinkte Effecten
! De prestaties van indices is afhankelijk van vele onvoorspelbare
factoren, ook met betrekking tot de onderliggende componenten.
! U kunt een lager rendement op de Effecten verkrijgen dan als u
rechtstreeks belegd had in de componenten van de index omdat het
indexniveau de prijzen van dergelijke index componenten kan
weerspiegelen, zonder de waarde van de uitgekeerde dividenden op die
componenten te omvatten.
! De sponsor van een index kan handelingen met betrekking tot de index
nemen zonder rekening te houden met uw belangen als Houders van de
Effecten, en enige van deze handelingen kan een negatieve invloed
hebben op de waarde van en het rendement op de Effecten.
! De Uitgevende Instelling van uw Effecten kan gesubstitueerd worden
door een andere vennootschap.
! We kunnen de algemene voorwaarden van uw Effecten in bepaalde
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omstandigheden wijzigen zonder uw toestemming.

Afdeling E—De Aanbieding
E.2b
Redenen
van
aanbieding
bestemming van
opbrengsten
E.3
Algemene
voorwaarden van
aanbieding

de De netto-opbrengst van de aanbieding zal worden gebruikt in de algemene
en activiteiten van de Uitgevende Instelling, d.w.z. voor het maken van winst en/of
de het afdekken van bepaalde risico's.
Een aanbieding van de Effecten kan gedaan worden op een andere basis dan
de krachtens artikel 3 (2) van de Prospectus Richtlijn in België ("Openbare
Aanbieding Jurisdictie") in de periode beginnende op (en met inbegrip van) 29
oktober 2018 (pas na dat dit Prospectus is goedgekeurd als een prospectus in de
zin van artikel 5.3 van de Prospectus Richtlijn door de CSSF en de kennisgeving
van deze goedkeuring werd gedaan aan de Financial Services and Markets
Authority, in haar hoedanigheid als de bevoegde autoriteit van België) en
eindigend op (en met inbegrip van) 10 december 2018 door de Erkende
Aanbieder(s) (zijnde, op deze datum, Crelan S.A./N.V., Sylvain Dupuislaan 251,
1070 Anderlecht, België).
De Aanbiedingsprijs is de Uitgifteprijs. De Erkende Aanbieder zal de Effecten
aanbieden en verkopen aan haar klanten in overeenstemming met de regelingen
die bestaan tussen dergelijke Erkende Aanbieder en haar klanten op basis van de
Uitgifteprijs en de marktomstandigheden op dat moment.
Aanbiedingen van Effecten zijn afhankelijk van hun uitgifte. De Uitgevende
Instelling kan de aanbieding van Effecten intrekken, stopzetten in zijn geheel of
gedeeltelijk of de Aanbiedingsperiode wijzigen op elk moment vóór de
uitgiftedatum naar eigen goeddunken.

E.4

E.7

Belangen die van
betekenis zijn voor de
aanbieding
met
inbegrip
van
tegenstrijdige
belangen
Geraamde kosten ten
laste van de belegger

Behoudens zoals uiteengezet in Element E.7 hieronder, voor zover door de
Uitgevende Instelling bekend, heeft geen enkele persoon, betrokken bij de
uitgifte van de Effecten, een belang van betekenis op het aanbod, met inbegrip
van tegenstrijdige belangen.

De Uitgifteprijs van 100 procent (100%) van het Totaal Nominaal Bedrag omvat
een verkoopscommissie van maximaal 0,75 procent (0,75%) van het Totaal
Nominaal Bedrag die jaarlijks door de Uitgevende Instelling wordt betaald aan
de Verdeler.

