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SAMENVATTING 
 

Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn ge-

nummerd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7). Deze Samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden 

opgenomen in een samenvatting voor de Obligaties en de Uitgevende Instelling. Omdat voor sommige Elemen-

ten bespreking ervan niet verplicht is, kan de nummering van de Elementen soms verspringen. Verder kan het 

zijn dat er voor een Element dat vanwege het type effecten en de Uitgevende Instelling in een samenvatting 

moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval is een korte omschrijving 

van het Element in de samenvatting opgenomen met de vermelding "niet van toepassing". 

 

 

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen 

 

A.1 Inleiding en 

waarschuwin-

gen: 

Deze samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. 

Iedere beslissing van de belegger om in de Obligaties te beleggen dient steeds geba-

seerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus, inclusief eventuele 

documenten die daarin bij verwijzing zijn opgenomen. Wanneer een vordering met 

betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechterlijke instantie 

aanhangig wordt gemaakt, kan het zijn dat de belegger die als eiser optreedt volgens 

de nationale wetgeving van de lidstaat de kosten voor de vertaling van het Basis-

prospectus moet dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. Uitsluitend de 

personen die de samenvatting, met inbegrip van een eventuele vertaling ervan, heb-

ben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld, maar alleen indien 

de samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus 

wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is of indien zij, wanneer zij sa-

men met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, geen kerngege-

vens verstrekt om beleggers te helpen bij hun overweging ten aanzien van de vraag 

of zij in de Obligaties zullen investeren. 

A.2 Toestemming 

voor gebruik 

van dit Basis-

prospectus: 

Bepaalde Tranches van Obligaties met een nominale waarde van minder dan 

€100.000 (of het equivalent daarvan in een andere munteenheid) mogen worden 

aangeboden onder omstandigheden waarin er geen sprake is van vrijstelling van de 

verplichting ingevolge de Prospectusrichtijn tot publicatie van een prospectus. Een 

dergelijke aanbieding wordt een Openbare Aanbieding genoemd. 

 

Voor de uitgifte specifieke samenvatting: 

[Niet van toepassing. Er wordt geen Openbare Aanbieding van de Obligaties ge-

daan.] [Niet van toepassing. De Obligaties worden uitgegeven met een nominale 

waarde van ten minste €100.000 (of het equivalent daarvan in een andere munteen-

heid).] 

 

[Toestemming: Behoudens de hieronder vermelde voorwaarden stemt de Uitgeven-

de Instelling in met het gebruik van het Basisprospectus in verband met een Open-

bare Aanbieding van Obligaties in een Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding 

door de Handela(a)r(en)][,][en] [namen van specifieke financiële intermediair die in 

de definitieve voorwaarden worden genoemd] [en] [iedere financiële intermediair 

wiens naam op de website van de Uitgevende Instelling 

(https://www.vanlanschotkempen.com/dip] [en/of] [de website van dochteronder-

neming Kempen & Co N.V. (https://www.kempenmarkets.nl)] is gepubliceerd en 

aangemerkt als Bevoegde Aanbieder (zoals hieronder gedefinieerd) ten aanzien van 

de desbetreffende Openbare Aanbieding] [en iedere financiële intermediair die 

bevoegd is tot het doen van dergelijke aanbiedingen krachtens de toepasselijke 

wetgeving ter uitvoering van de Richtlijn markten in financiële instrumenten (Richt-

lijn 2001/65/EU)] en op zijn website de volgende verklaring publiceert (en daarbij 

de tussen vierkante haakjes vermelde informatie verstrekt): 

 

"Wij [invoegen officiële naam van financiële intermediair] verwijzen naar de [in-

voegen titel van de desbetreffende Obligaties van de Openbare Aanbieding] (de 

https://www.vanlanschotkempen.com/dip
https://www.kempenmarkets.nl/
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"Obligaties") zoals beschreven in de Definitieve Voorwaarden d.d. [invoegen da-

tum] (de "Definitieve Voorwaarden") zoals gepubliceerd door F. van Lanschot 

Bankiers N.V. (de "Uitgevende Instelling"). Bij dezen aanvaarden wij het aanbod 

van de Uitgevende Instelling in te stemmen met ons gebruik van het Basisprospectus 

(zoals gedefinieerd in de Definitieve Voorwaarden) in verband met de aanbieding 

van de Obligaties in [België][,] [Luxemburg] [en][Nederland] (de "Openbare 

Aanbieding") in overeenstemming met en met inachtneming van de voorwaarden 

die aan deze instemming zijn verbonden en elk afzonderlijk in het Basisprospectus 

zijn gedefinieerd, en ons gebruik van het Basisprospectus is daarmee in overeen-

stemming. " 

 

In verband met deze Openbare Aanbieding aanvaardt de Uitgevende Instelling ver-

antwoordelijkheid voor de inhoud van het Basisprospectus tegenover een belegger 

aan wie een aanbieding van Obligaties in het kader van deze Openbare Aanbieding 

wordt gedaan door een financiële intermediair aan wie de Uitgevende Instelling 

toestemming heeft verleend voor het gebruik van het Basisprospectus (een "Be-

voegde Aanbieder"), mits de Openbare Aanbieding is gedaan in overeenstemming 

met alle voorwaarden zoals beschreven onder "Toestemming" hierboven en "Voor-

waarden voor toestemming" hieronder. 

 

Periode van aanbieding: De toestemming van de Uitgevende Instelling waarnaar 

hierboven wordt verwezen betreft Openbare Aanbiedingen van Obligaties geduren-

de [invoegen periode van aanbieding voor de uitgifte] (de "Periode van Aanbie-

ding"). 

 

Voorwaarden voor toestemming: De voorwaarden voor de toestemming van de 

Uitgevende Instelling zijn (in aanvulling op de hierboven vermelde voorwaarden)] 

dat die toestemming: (a) alleen geldig is voor de desbetreffende Tranche van Obli-

gaties; (b) alleen geldig is gedurende de Periode van Aanbieding; [en] (c) alleen 

betrekking heeft op het gebruik van dit Basisprospectus om Openbare Aanbiedingen 

van de desbetreffende Tranche van Obligaties te doen in [België][,] [Luxemburg] 

[en ] [Nederland] [en (d) [eventuele overige in de Definitieve Voorwaarden vermel-

de voorwaarden noemen die van toepassing zijn op de Openbare Aanbieding van de 

desbetreffende Tranche]]. 

 

EEN BELEGGER DIE VOORNEMENS IS BIJ EEN OPENBARE AANBIE-

DING OBLIGATIES TE VERWERVEN OF OBLIGATIES VERWERFT 

VAN EEN ANDERE BEVOEGDE AANBIEDER DAN DE UITGEVENDE 

INSTELLING, DIENT DAARBIJ, EVENALS AANBIEDINGEN EN VER-

KOPEN VAN DERGELIJKE OBLIGATIES AAN EEN BELEGGER DOOR 

EEN DERGELIJKE BEVOEGDE AANBIEDER, DE VOORWAARDEN EN 

ANDERE AFSPRAKEN TUSSEN EEN DERGELIJKE BEVOEGDE AAN-

BIEDER EN EEN DERGELIJKE BELEGGER TEN AANZIEN VAN ON-

DER ANDERE DE PRIJS, TOEWIJZING, KOSTEN EN ANDERE AF-

SPRAKEN OMTRENT DE AFWIKKELING, IN ACHT TE NEMEN. DE 

UITGEVENDE INSTELLING IS GEEN PARTIJ BIJ DERGELIJKE OVER-

EENKOMSTEN MET DERGELIJKE BELEGGERS IN VERBAND MET DE 

OPENBARE AANBIEDING OF VERKOOP VAN DE BETROKKEN OBLI-

GATIES VAN DE OPENBARE AANBIEDING EN DEZE INFORMATIE IS 

DIENOVEREENKOMSTIG NIET OPGENOMEN IN HET BASISPROS-

PECTUS EN EVENTUELE DEFINITIEVE VOORWAARDEN. OM DER-

GELIJKE INFORMATIE TE VERKRIJGEN DIENT DE BELEGGER ZICH 

TEN TIJDE VAN DE AANBIEDING TE WENDEN TOT DE DESBETREF-

FENDE BEVOEGDE AANBIEDER. DE UITGEVENDE INSTELLING 

NOCH ENIGE HANDELAAR (BEHALVE WANNEER DE HANDELAAR 

DE DESBETREFFENDE BEVOEGDE AANBIEDER IS) IS JEGENS EEN 

BELEGGER VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK TEN AAN-

ZIEN VAN DIE INFORMATIE. 
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Afdeling B – De Uitgevende Instelling 

 

B.1 Officiële en 

handelsnaam 

van de Uitge-

vende Instelling: 

 

De officiële naam van de Uitgevende Instelling is F. van Lanschot Bankiers N.V. 

De handelsnaam van de Uitgevende Instelling is Van Lanschot Bankiers. 

B.2 Plaats van vesti-

ging en rechts-

vorm van de 

Uitgevende In-

stelling, wetge-

ving waaronder 

de Uitgevende 

Instelling han-

delt en 

land van oprich-

ting: 

 

De Uitgevende Instelling is een naamloze vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid, die naar Nederlands recht is opgericht en statutair in 's-Hertogenbosch is 

gevestigd. De Uitgevende Instelling is ingeschreven bij de kamer van koophandel 

onder nummer 16038212. 

B.4b Omschrijving 

van bekende 

ontwikkelingen, 

indien van toe-

passing, die van 

invloed zijn op 

de Uitgevende 

Instelling en de 

branches waarin 

zij handelt: 

De resultaten van de Uitgevende Instelling en, indirect via haar dochteronderne-

ming Kempen & Co N.V. ("Kempen & Co", zie hierna Element B.5) worden beïn-

vloed door algemene economische omstandigheden en de conjunctuur met inbegrip 

van regelgeving. Tot deze omstandigheden behoren wisselende economische cycli 

die de vraag naar beleggings- en bancaire producten beïnvloeden, schommelingen 

in de rentestanden, monetair beleid, uitgaven van consumenten en bedrijven en 

demografische factoren. Dergelijke cycli worden mede beïnvloed door wereldwijde 

politieke gebeurtenissen, zoals terroristische handelingen, oorlogen en andere vijan-

delijkheden en door marktgebonden gebeurtenissen, zoals verschuivingen in het 

consumentenvertrouwen, de industriële productie, arbeids- en maatschappelijke 

onrust en politieke onzekerheid. De Uitgevende Instelling handelt vrijwel uitslui-

tend in Nederland en in mindere mate in België en haar succes hangt dan ook nauw 

samen met de algemene economische omstandigheden op deze markten, die op hun 

beurt deel uitmaken van de Europese economie 

   

Geplande en veranderende wetgeving binnen de financiële markten waarin de Uit-

gevende Instelling actief is, zorgt bij financiële instellingen zoals de Uitgevende 

Instelling voor een toename in de bedrijfs-, implementatie- en bestuurskosten. Door 

het lage renteklimaat staat het inkomen uit rente van de Uitgevende Instelling onder 

druk. 

B.5 Omschrijving 

van het concern 

van de Uitge-

vende Instelling 

en de positie van 

de Uitgevende 

Instelling bin-

nen het concern: 

Het geplaatste aandelenkapitaal van de Uitgevende Instelling bestaat uit 400.000 

aandelen met een waarde van €100,00 elk. Alle aandelen zijn aandelen op naam. Er 

zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven. Alle 400.000 geplaatste aandelen 

van de Uitgevende Instelling worden gehouden door Van Lanschot Kempen N.V. 

(“Van Lanschot Kempen”) en zijn volgestort. Van Lanschot Kempens enige ver-

mogen bestaat in alle aandelen van de Uitgevende Instelling. Er vinden binnen Van 

Lanschot Kempen geen andere activiteiten plaats dan het 100% houderschap. Er 

bestaat geen voornemen om deze situatie te wijzigen. Daarnaast worden door Van 

Lanschot Kempen geen producten verkocht en/of diensten verleend van welke aard 

ook. Van Lanschot Kempen handelt uitsluitend naar Nederlands recht. 

 

Dochteronderneming Kempen & Co van de Uitgevende Instelling, die al sinds 2007 

dochter is van de Uitgevende Instelling, is actief op het gebied van vermogensbe-

heer en merchant banking. Kempen & Co biedt gespecialiseerde financiële diensten 

voor institutionele cliënten, bedrijven, financiële instellingen, (semi-)publieke enti-

teiten in handen van de overheid, stichtingen en verenigingen.  

B.9 Winstprognose 

of -raming:  

Niet van toepassing. De Uitgevende Instelling heeft geen openbare winstprognose 

of winstraming gepubliceerd. 

B.10 Voorbehouden Niet van toepassing. De verklaringen van de onafhankelijke accountants met be-
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in de accoun-

tantsverklaring: 

trekking tot respectievelijk de gecontroleerde jaarrekening van de Uitgevende In-

stelling per en voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 respectievelijk 31 

december 2015 zijn door verwijzing in dit Basisprospectus opgenomen en verstrekt 

zonder voorbehoud. 

B.12 Geselecteerde 

financiële gege-

vens – wezen-

lijke / aanzien-

lijke verande-

ring: 

  

(x € miljoen)         

 30-06-2017 31-12-2016 30-06-2016 31-12-2015 

       

Resultaten       

Totaal van inkomsten uit operationele 

activiteiten 
298,4 524,4 259,3 561,1 

Bedrijfskosten 225,1 440,7 220,5 422,5 

Bijzondere waardeverminderingen -1,5 -2,1 -0,6 61,9 

Resultaat uit verkoop van leningen en 
voorschotten in de particuliere en pu-

blieke sector 

- - - 22,4 

Bedrijfsresultaat voor belasting 74,7 85,8 39,5 54,3 

Nettoresultaat 62,3 69,8 31,5 42,8 

Efficiencyratio (%)1
 72,1 79,5 81,1 75 

        

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande 
gewone aandelen 

400 000 400 000 400 000 400 000 

Winst per aandeel op basis van het 

gemiddelde aantal gewone aandelen (€) 
148,81 164,34 74,27 85,41 

        

Aantal medewerkers (FTE's)2 1 647 1 670 1 646 1 666 

        

(x € miljoen)         

  30-06-2017 31-12-2016 30-06-2016 31-12-2015 

    
 

  
 

Balans       

Aan aandeelhouders toerekenbaar ver-
mogen 

1 350 1 340 1 301 1 299 

Aan minderheidsbelangen toerekenbaar 

vermogen 
15 13 13 21 

Spaargelden en deposito's3 9 387 9 680 9 686 9 908 

Leningen en voorschotten aan klanten3 9 470 9 624 10 305 10 504 

Totaal vermogen3 14 952 14 877 15 433 15 832 

Fundingratio (%)3,4 99,1 100,6 94 94,3 

        

(x € miljard)         

  30-06-2017 31-12-2016 30-06-2016 31-12-2015 

    
 

  
 

Client assets        

Client assets  72 69,4 66,2 63 

- beheerd vermogen 60,1 57,5 54,3 50,3 

- vermogen onder administratie 2,5 2,1 2,2 2,8 

- Spaargelden & deposito's  9,4 9,7 9,7 9,9 

Beheerd vermogen 
    

- in overgedragen beheer 
 

48,5 -   41,9 

- niet in overgedragen beheer - 9 -   8,4 
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(x € miljoen)         

  30-06-2017 31-12-2016 30-06-2016 31-12-2015 

Kerngegevens van F. van Lanschot 

Bankiers N.V. 
  

 
  

 

    
 

  
 

Risicogewogen activa15 5 359 5 623 6 091 6 431 

Tier I-kernkapitaalratio (phase-in)15 19,9 19,0 17,3 16,3 

Tier I-ratio (%)15 19,9 19,0 17,3 16,3 

Total capital ratio (%)15 21,8 20,9 18,2 17 

Rendement gemiddelde Tier I-

kernkapitaal (%)26 
12,5 7,3 6,8 4,9 

 
1) Efficiencyratio wordt gedefinieerd als bedrijfskosten uitgedrukt als percentage van de inkomsten uit opera-

tionele activiteiten, met uitzondering van eenmalige winsten en verliezen. 

2)                Exclusief niet-strategische investeringen 

3) Als gevolg van en in overeenstemming met een publicatie van de IASB in de eerste helft van 2016 inzake 

de interpretatie van IFRS, verrekent de Uitgevende Instelling sinds het tweede kwartaal 2016 de rekening-

courantsaldi op individueel niveau niet langer. Vergelijkende cijfers voor leningen, spaargelden, totaal ver-

mogen en aanverwante cijfers en ratio's zijn daaraan aangepast. 

4) Fundingratio wordt gedefinieerd als schulden van de Uitgevende Instelling in de publieke en private sector 

uitgedrukt als percentage van haar leningen en voorschotten aan de publieke en particuliere sector (d.w.z. 

met uitzondering van de schulden van de Uitgevende Instelling aan banken en haar vermogen bij de bank). 

5) Per 31 december 2016 op phase-in basis, inclusief ingehouden winst. Per 30 juni 2016 en 2017 op phase-in 

basis, exclusief ingehouden winst. 

6) Op basis van onderliggend nettoresultaat (op jaarbasis). 

 

De gegevens voor 2015 en 2016  zijn ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaar-

rekening van de Uitgevende Instelling  per en voor het boekjaar eindigend op 31 december 

2016. De halfjaarlijkse cijfers voor 2016 en de halfjaarlijkse cijfers voor 2017 zijn ontleend 

aan de niet-gecontroleerde geconsolideerde tussentijdse (halfjaarlijkse) jaarrekening van de 

Uitgevende Instelling per en voor de periode eindigend op 30 juni 2017. De jaarrekeningen 

zijn opgesteld overeenkomstig de International Financial Reporting Standard “IFRS” zoals 

vastgesteld door de Europese Unie en de tussentijdse cijfers zijn opgesteld overeenkomstig 

de International Accounting Standard 34 – “Interim Financial Reporting” zoals vastgesteld 

door de Europese Unie (“IAS 34”). 
 

Aanzienlijke of wezenlijke negatieve verandering 

Per heden en sinds 30 juni 2017 is er geen aanzienlijke verandering opgetreden in 

de financiële positie van de Uitgevende Instelling en haar geconsolideerde dochter-

ondernemingen. 

 

Per heden en sinds 30 juni 2016 is er geen wezenlijke negatieve verandering opge-

treden in de vooruitzichten van de Uitgevende Instelling. 

B.13 Recente wezen-

lijke gebeurte-

nissen met be-

trekking tot de 

solvabiliteit van 

de Uitgevende 

Instelling: 

 

Niet van toepassing. Er zijn met betrekking tot de Uitgevende Instelling geen recen-

te gebeurtenissen opgetreden die van wezenlijk belang zijn voor het beoordelen van 

haar solvabiliteit. 

B.14 Mate waarin de 

Uitgevende In-

stelling afhanke-

lijk is van ande-

re entiteiten 

binnen het con-

cern: 

 

De Uitgevende Instelling is voor deels afhankelijk van de inkomsten van haar doch-

teronderneming Kempen & Co. Een dochteronderneming van de Uitgevende Instel-

ling, F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG, heeft twee vestigingen in Zwitser-

land om haar internationale private banking-cliënten van dienst te zijn. 

B.15 Voornaamste De Uitgevende Instelling is een gespecialiseerde onafhankelijke vermogensbeheer-
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activiteiten van 

de Uitgevende 

Instelling: 

der die zich richt op het behoud en creëren van vermogen voor haar particuliere en 

institutionele cliënten. De primaire segmenten waar de Uitgevende Instelling actief 

is zijn Van Lanschot Private Banking, Evi van Lanschot, Kempen Vermogensbe-

heer en Kempen Merchant Banking. De vermogensbeheersstrategie van de Uitge-

vende Instelling richt zich sterk op de primaire segmenten waar zij actief is en haar 

productaanbod in geselecteerde niches en het realiseren van een bedrijfsmodel met 

zo min mogelijk kapitaal. Door de invoering van de strategische speerpunten van de 

Uitgevende Instelling kan de Uitgevende Instelling zich concentreren op begelei-

ding van particuliere en institutionele cliënten bij het behouden en creëren van ver-

mogen. 

 

Van Lanschot Private Banking 

In haar Van Lanschot Private Banking-activiteiten richt de Uitgevende Instelling 

zich op ondernemers, familiebedrijven en (zeer) vermogende particulieren, maar 

biedt zij daarnaast ook specialistische diensten aan voor professionals en managers 

in het bedrijfsleven, professionals in de gezondheidszorg, stichtingen en verenigin-

gen. Met haar netwerk van 37 vestigingen en kantoren voor cliënten in Nederland, 

België en Zwitserland zorgt de Uitgevende Instelling voor onderscheidend ver-

mogen door middel van een duidelijke plaatselijke aanwezigheid, hetzij rechtstreeks 

hetzij via haar dochterondernemingen. De Uitgevende Instelling is getuige van een 

toenemende vraag binnen het private banking-segment naar online dienstverlening 

in combinatie met persoonlijke aandacht en diensten van adviseurs. De buitenlandse 

en internationale private banking-activiteiten van de Uitgevende Instelling worden 

uitgevoerd door haar Belgische vestiging en haar Zwitserse dochteronderneming F. 

van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG. 

 

Evi van Lanschot 

In 2013 heeft de Uitgevende Instelling haar online platform Evi van Lanschot ge-

lanceerd, in het kader van haar Van Lanschot Private Banking-segment. Evi van 

Lanschot is geïntroduceerd als online beleggings- en spaarcoach, om nieuwe cliën-

ten en vermogen aan te trekken. Evi van Lanschot speelt ook in op de trend van 

meer individuele verantwoordelijkheid voor pensioenen, zorg en andere behoeften 

op alle niveaus van de samenleving. Evi van Lanschot maakt gebruik van de des-

kundigheid op het gebied van beleggingen vanuit het Van Lanschot Private Ban-

king-segment om de jongere generatie en zeer vermogende cliënten een betrouwba-

re ruimte te bieden om vermogen op te bouwen en te behouden via een digitaal 

aanbod van beleggings-, spaar- en pensioenproducten. Evi van Lanschot-cliënten 

kunnen kiezen voor online vermogensbeheer (Evi Beheer), online beleggingsadvies 

(Evi Advies), een online pensioenproduct (Evi Pensioen), online vermogensbeheer 

voor kinderen (Evi 4 kids), doelbelegging (Evi Doelbeleggen) en/of sparen (Evi 

Sparen). In februari 2016 is het online platform Evi van Lanschot geïntroduceerd in 

België, ter ondersteuning van het Evi van Lanschot spaarplatform dat in België al 

sinds 2013 actief is. Sinds het voorjaar van 2016 is Evi van Lanschot gepositioneerd 

als een afzonderlijk segment waarin de Uitgevende Instelling actief is. 

 

 

Kempen Asset Management 

Kempen Capital Management ("KCM") is de specialistische Europese beleggings-

beheersboetiek van de Uitgevende Instelling met een scherpe focus en een heldere 

beleggingsfilosofie. KCM richt zich op een beperkt aantal hoogwaardige beleg-

gingsstrategieën: small caps, vastgoed, hoogrenderende aandelen, vastrentende 

effecten en financiering van hedgefunds. Daarnaast biedt KCM cliënten een fiduci-

aire dienst met volwaardige, allesomvattende vermogensbeheersoplossingen. KCM 

richt zich op banken en vermogensbeheerders, pensioenfondsen, verzekeringsmaat-

schappijen en stichtingen en verenigingen met een open architectuur. KCM heeft 

vestigingen in Amsterdam, Londen, Parijs en Edinburgh. 

 

Kempen Merchant Banking 

Het segment Merchant Banking van de Uitgevende Instelling (dat wordt bediend 

via Kempen Corporate Finance en Kempen Securities) biedt specialistische dien-
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sten, waaronder adviesdiensten op het gebied van effectenonderzoek 

en -verhandeling, fusies en overnames, transacties op de kapitaalmarkt alsmede 

schulden ten behoeve van institutionele cliënten, bedrijven, financiële instellingen 

en (semi-)publieke entiteiten. Het merchant banking-segment heeft een niche-

strategie vastgesteld die gericht is op de markten voor Europees vastgoed, Europese 

biowetenschappen en zorg, financiële instellingen & fintech en de Benelux markt. 

Kempen Merchant Banking heeft vestigingen in Amsterdam en New York. 

 

Overige activiteiten 

Dit segment omvat de activiteiten waar het gaat om het beheer van rente-, markt- en 

liquiditeitsrisico's, de kapitaalbeleggingen van Van Lanschot Participaties (deels 

afgestoten in december 2017), Van Lanschot Chabot (een onafhankelijke verzeke-

ringsadviseur en tussenpersoon), de niet-strategische beleggingen van de Uitgeven-

de Instelling en eenmalige kosten uit hoofde van het programma voor beleggingen 

en kostenvermindering in 2013 en 2014. 

 

Corporate Banking 

Bij Corporate Banking houdt een team specialisten zich bezig met het geleidelijk 

terugschroeven van de vastgoedfinancierings- en MKB-kredietportefeuilles die niet 

specifiek zijn gekoppeld aan Private Banking-cliënten. Die vermindering wordt 

geleidelijk ingevoerd door cliënten te informeren over het voornemen van de Uitge-

vende Instelling om deze activiteiten te staken en ze naar andere financieringsbron-

nen te verwijzen. 

B.16 Mate waarin de 

Uitgevende In-

stelling direct of 

indirect eigen-

dom is of onder 

zeggenschap 

staat: 

Alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de Uitgevende Instelling worden ge-

houden door de houdstermaatschappij Van Lanschot Kempen, die dienovereenkom-

stig volledige zeggenschap heeft over de Uitgevende Instelling. 

 

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen bestaat uit 

150.000.000 aandelen met een nominale waarde van €1,00 elk en is gelijkelijk ver-

deeld in gewone aandelen A ("Categorie A Aandelen”) en preferente aandelen C 

("Categorie C Aandelen"). Er zijn geen Categorie C Aandelen uitgegeven. Het 

geplaatste gewone aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen bedraagt per de 

datum van dit verslag € 41.146.668,-. Meer dan 99,99 procent van de Categorie A 

Aandelen wordt gehouden door Stichting Administratiekantoor van gewone aande-

len A Van Lanschot Kempen N.V., die certificaten voor deze aandelen heeft uitge-

geven. Deze certificaten van aandelen van Van Lanschot Kempen zijn genoteerd 

aan Euronext in Amsterdam. 

B.17 Kredietwaar-

digheidsscores 

van de Uitge-

vende Instelling 

of haar obliga-

ties:    

Aan de Tranches van Obligaties kan wel of niet een rating zijn toegekend. Een 

kredietwaardigheidsrating is geen aanbeveling om effecten te kopen, te verkopen of 

aan te houden en kan te allen tijde door het toekennende bureau worden opgeschort, 

verlaagd of ingetrokken. Aan de Uitgevende Instelling is door S&P de score 

"BBB+" (outlook stabiel) en door Fitch de score "BBB+" (outlook stabiel) toege-

kend. 

 

Voor de uitgifte specifieke samenvatting: 

[Niet van toepassing. Aan de uit te geven Obligaties is geen rating toegekend.][Aan 

de uit te geven Obligaties [zijn]/[wordt naar verwachting] specifiek de rating [ra-

ting(s) van uit te geven Tranche specificeren] toegekend door [toekennende bureau 

specificeren]] 

 

Afdeling C – Effecten 

 

C.1 Soort en catego-

rie Obligaties en 

Veiligheidsiden-

tificatienum-

mer(s): 

De in deze Afdeling C beschreven Obligaties worden uitgegeven met een nominale 

waarde van minder dan €100.000,- (of het equivalent daarvan in een andere valu-

ta).] 

 

Voor de uitgifte specifieke samenvatting: 

Rentebasis 

De Obligaties zijn [Fixed Rate[s]][Fixed Rate Reset][Floating Rate[s]][Inverse 
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Floating Rate][Zero Coupon] Notes. 

 

Basis voor aflossing/betaling van rente 

[Termijnobligatie][Gedeeltelijk Betaalde Obligatie]  

 

Veiligheidsidentificatienummer(s) 

[ISIN: [    ]]/[Common code: [    ]]/[Andere relevante code: [    ]]. 

 

Fungibiliteit 

[De Obligaties worden geconsolideerd en vormen een enkele reeks met de [invoe-

gen beschrijving van de Reeks] op [invoegen datum/de Uitgiftedatum/uitwisseling 

van de Temporary Global Note tegen belangen in de Permanent Global Note[, die 

naar verwachting zal vallen op of omstreeks [invoegen datum]]]] 

C.2 Valuta: Obligaties kunnen in iedere munteenheid worden gesteld zoals die wordt overeen-

gekomen tussen de Uitgevende Instelling en de (desbetreffende) Handela(a)r(en), 

steeds met inachtneming van alle vereisten uit hoofde van de van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving. 

 

Voor de uitgifte specifieke samenvatting: 

De munteenheid waarin de Obligaties worden gesteld is [ ]. 

C.5 Omschrijving 

van eventuele 

beperkingen op 

de verhandel-

baarheid van de 

Obligaties: 

 

De Obligaties zijn vrij verhandelbaar. Beperkingen inzake het verkopen en aanbie-

den van de Obligaties leiden er niet toe dat de Obligaties wettelijk onverhandelbaar 

worden. 

C.8 Omschrijving 

van de rechten 

die aan de Obli-

gaties zijn ver-

bonden: 

Rangorde (status) 

Senior Obligaties zijn niet door zekerheid gedekte, niet-achtergestelde verplichtin-

gen van de Uitgevende Instelling en zijn zonder onderlinge preferentie van gelijke 

rang met alle andere huidige en toekomstige niet door zekerheid gedekte, niet-

achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling, uitgezonderd voor zo-

ver zij krachtens dwingendrechtelijke bepalingen preferent zijn.  

 

Voor de uitgifte specifieke samenvatting: 

De Obligaties zijn Senior Obligaties. 

 

Belasting 

Alle betalingen van hoofdsom en rente ten aanzien van de Obligaties, Receipts en 

Coupons door de Uitgevende Instelling zullen geschieden zonder inhouding of 

aftrek voor of wegens huidige of toekomstige belastingen of heffingen, aanslagen of 

overheidslasten van enigerlei aard die worden opgelegd door of namens Nederland 

of enige politieke afdeling of instantie daarvan of daarin die bevoegd is belasting te 

heffen, tenzij een dergelijke inhouding of aftrek bij wet is voorgeschreven. In een 

dergelijk geval zal de Uitgevende Instelling, afhankelijk van welke bepaling in de 

geldende Definitieve Voorwaarden is vermeld, de voorgeschreven inhouding of 

aftrek van dergelijke belastingen, heffingen, aanslagen of overheidslasten toepassen 

voor rekening van, naar gelang van toepassing, de houders van de Obligaties, Re-

ceipts of Coupons zonder een aanvullend bedrag te voldoen aan de houders van de 

Obligaties, Receipts of Coupons of, behoudens bepaalde uitzonderingen, een zoda-

nig aanvullend bedrag voldoen als noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de net-

tobedragen die houders van de Obligaties, Receipts of Coupons na een dergelijke 

inhouding of aftrek ontvangen gelijk zijn aan de respectieve bedragen van de hoofd-

som en rente welke zij anders, bij afwezigheid van een dergelijke inhouding of 

aftrek ten aanzien van, naargelang van toepassing, de Obligaties, Receipts of Cou-

pons hadden kunnen ontvangen. 

 

Gevallen van Verzuim 
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In de voorwaarden van de Senior Obligaties zijn opgenomen elk van de gevallen 

van verzuim genoemd in de onderstaande punten (i) tot en met (vi): 

 

(i) een tekortkoming in de betaling van rente of hoofdsom ten aanzien van de 

Obligaties gedurende meer dan 14 dagen; of 

(ii) een tekortkoming van de Uitgevende Instelling bij de uitvoering of naleving 

van andere verplichtingen op grond van de Obligaties welke voortduurt gedu-

rende een periode van 30 dagen na de betekening van een sommatie tot her-

stel aan de Uitgevende Instelling; of  

(iii) een tekortkoming van de Uitgevende Instelling bij de aflossing van een geld-

lening hoger dan €15.000.000,- welke tekortkoming voortduurt gedurende 

een periode van 14 dagen nadat de Uitgevende Instelling een ingebrekestel-

ling heeft ontvangen, met dien verstande dat het niet als verzuim zal worden 

beschouwd indien de Uitgevende Instelling haar aansprakelijkheid te goeder 

trouw betwist of een bevoegde rechter haar opdraagt een dergelijke betaling 

niet te verrichten; of  

(iv) vonnis wordt gewezen of een geldig besluit wordt genomen voor de ontbin-

ding of vereffening van de Uitgevende Instelling, tenzij dit geschiedt in ver-

band met een fusie, consolidering of andere vorm van combinering met een 

andere vennootschap, waarbij een dergelijke vennootschap alle door de Uit-

gevende Instelling in verband met de Obligaties overeengekomen verplich-

tingen aanvaardt; of  

(v) de Uitgevende Instelling wordt in staat van faillissement verklaard of ten 

aanzien van de Uitgevende Instelling wordt een verklaring afgelegd als be-

doeld in art. 3:163, lid 1, sub b van de Wet op het financieel toezicht 

("Wft"); of 

(vi) ten aanzien van de Emittent gelden noodmaatregelen als bedoeld in artikel 

3:160 Wft. 

 

Vergaderingen 

Vergaderingen van Obligatiehouders kunnen worden belegd ter behandeling van 

elke aangelegenheid die van invloed is op hun belangen, waaronder het goedkeuren 

van een Buitengewoon Besluit omtrent wijziging van de Obligaties, de Receipts, de 

Coupons of bepaalde voorwaarden van de Agentuurovereenkomst. Een dergelijke 

vergadering kan worden bijeengeroepen door de Uitgevende Instelling of door de 

Obligatiehouders van elke Reeks die ten minste vijf procent van het nominale be-

drag van de Obligaties houden. Voor het aannemen van een Buitengewoon Besluit 

gelden quorumvoorschriften. Een Buitengewoon Besluit genomen tijdens een ver-

gadering van de Obligatiehouders van elke Reeks is bindend jegens alle Obligatie-

houders van een dergelijke categorie Obligaties, ongeacht of zij ter vergadering 

aanwezig zijn, en is tevens bindend jegens alle Receipthouders en Couponhouders. 

De Uitgevende Instelling kan niet stemmen op door haar, direct of indirect, gehou-

den Obligaties en dergelijke Obligaties worden voor de bepaling van het totale 

geplaatste bedrag buiten beschouwing gelaten. In de Agentuurovereenkomst is 

tevens bepaald dat (i) een schriftelijk besluit dat is ondertekend door of namens de 

houders van ten minste twee-derde van het nominale bedrag van de alsdan ge-

plaatste Obligaties of (ii) toestemming langs elektronische weg verleend door mid-

del van de elektronische communicatiesystemen van de desbetreffende clearingsys-

temen en conform de bedieningsregels en -procedures van die systemen door of 

namens de houders van ten minste twee-derde van het nominale bedrag van de 

alsdan geplaatste Obligaties, beide voor alle doeleinden even geldig en toepasselijk 

zijn als een Buitengewoon Besluit aangenomen op een op correcte wijze bijeenge-

roepen en gehouden vergadering van Obligatiehouders. 

 

Vervanging van de Uitgevende Instelling 

Indien aldus aangegeven in de van toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden kan 

de Uitgevende Instelling, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan en met in-

stemming van de Obligatiehouders of Couponhouders – welke instemming geacht 
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wordt te zijn verstrekt ten aanzien van elke uitgifte van Obligaties waarbij geen 

sprake is van achterstallige betaling van de hoofdsom of rente – worden vervangen 

door om het even welke middellijk of onmiddellijk gehouden 100% dochteronder-

neming van de Uitgevende Instelling of Van Lanschot Kempen N.V. (dan wel om 

het even welke rechtverkrijgende moedermaatschappij van de Uitgevende Instel-

ling) als hoofdschuldenaar ten aanzien van de Obligaties en de desbetreffende Re-

ceipts en Coupons. 

 

Toepasselijk recht 

Nederlands recht. 

C.9 Rente, looptijd, 

aflossingsbepa-

lingen, rende-

ment en verte-

genwoordiger 

van de Obliga-

tiehouders: 

Rente 

Obligaties kunnen al of niet rentedragend zijn. Rentedragende Obligaties kunnen 

Fixed Rate Notes zijn (die eventueel aan reset zijn onderworpen (Fixed Rate Reset 

Notes)) dan wel Floating Rate Notes. In beide gevallen is rente verschuldigd op de 

datum of data welke in de geldende Definitieve Voorwaarden is/zijn vermeld als-

mede bij aflossing en wordt deze rente berekend op de tussen de Uitgevende Instel-

ling en de desbetreffende Handelaar overeengekomen grondslag (zoals in de gel-

dende Definitieve Voorwaarden is aangegeven). 

 

Looptijd 

Als looptijd van de Obligaties geldt hetgeen tussen de Uitgevende Instelling en de 

desbetreffende Handelaar is overeengekomen, met inachtneming van de minimum- 

of maximumlooptijd die te enigerlei tijd door de desbetreffende centrale bank (of 

een daarmee gelijkwaardig orgaan) of onder wet- of regelgeving die geldt voor de 

Uitgevende Instelling of voor de desbetreffende Gespecificeerde Munteenheid is 

toegestaan of voorgeschreven, zoals vermeld in de Definitieve Voorwaarden. 

 

Behoudens tussentijdse aflossing, inkoop of intrekking wordt elke Obligatie op de 

Vervaldatum door de Uitgevende Instelling afgelost voor het in de desbetreffende 

Definitieve Voorwaarden vermelde Definitieve Aflossingsbedrag in de desbetref-

fende Gespecificeerde Munteenheid. 

 

Vervroegde aflossing 

In de van toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden staat vermeld hetzij dat de 

desbetreffende Obligaties niet eerder dan op de vermelde vervaldatum kunnen wor-

den afgelost (anders dan in gespecificeerde termijnen (zie hieronder), indien van 

toepassing, of om fiscale redenen, om redenen van onwettigheid of na een Geval 

van Verzuim kunnen worden afgelost, hetzij dat dergelijke Obligaties naar keuze 

van de Uitgevende Instelling en/of de houders van de Obligaties aflosbaar zijn op 

een datum of data voorafgaand aan de vervaldatum en tegen een prijs of prijzen 

zoals vermeld in de van toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden dan wel, indien 

deze datum niet in de Definitieve Voorwaarden is vermeld, tegen de beurswaarde 

(indien gespecificeerd gecorrigeerd voor Afwikkelingskosten Vroegtijdige Aflos-

sing) of het nominale bedrag van de Obligaties, afhankelijk van de reden van aflos-

sing. In de van toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden kan zijn bepaald dat de 

Obligaties in twee of meer termijnen kunnen worden terugbetaald in bedragen en op 

data zoals in de Definitieve Voorwaarden vermeld. De Obligaties zijn niet door 

zekerheid gedekte verplichtingen van de Uitgevende Instelling en worden door de 

Uitgevende Instelling in hun geheel afgelost. 

Bovendien kan de Uitgevende instelling op ieder moment, na de houders van Senior 

Obligaties daarvan in kennis te hebben gesteld met inachtneming van een termijn 

van ten minste vijftien (15) en ten hoogste dertig (30) dagen, alle doch niet slechts 

enkele van de alsdan geplaatste Senior Obligaties aflossen tegen hun Vervroegde-

aflossingsbedrag samen met (indien van toepassing) de opgelopen rente tot en met 

de dag voorafgaande aan de aflossing indien, voorafgaande aan de datum van ge-

noemde kennisgeving, ten minste 90 procent van het nominale bedrag van de Senior 

Obligaties van de betreffende Serie is afgelost dan wel ingekocht en ingetrokken. 

 

Vertegenwoordiger van Obligatiehouders 
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Niet van toepassing. 

 

Gedeeltelijk Betaalde Obligaties 

De Uitgevende Instelling kan Obligaties uitgeven waarvan de uitgifteprijs in meer-

dere termijn kan worden betaald. Een belegger die verzuimt een navolgende termijn 

te betalen kan zijn gehele belegging in de Obligatie waarop het verzuim betrekking 

heeft, verliezen. 

 

Inverse Floating Rate Notes 

De rente op Inverse Floating Rate Notes is gelijk aan een vaste rente min een op een 

referentierente zoals LIBOR gebaseerde rente. De beurswaarde van deze Obligaties 

is doorgaans minder stabiel dan de beurswaarde van andere conventionele obligaties 

met variabele rente tegen dezelfde referentierente (en met anderszins vergelijkbare 

voorwaarden). Inverse Floating Rate Notes zijn volatieler vanwege het feit dat een 

toename van de referentierente niet alleen de rente op de Obligaties verlaagd, maar 

ook kan wijzen op een stijging van de rente in algemene zin, hetgeen de beurswaar-

de van deze Obligaties nog sterker in negatieve zin beïnvloedt. 

 

Voor de uitgifte specifieke samenvatting: 

Rente 

[Fixed Rate Notes: [De Obligaties zijn Fixed Rate Notes. De Obligaties zijn rente-

dragend vanaf [  ] tegen [  ] procent per jaar [in de periode [   ] en tegen [   ]  in de 

periode [   ] [etc.]] [[jaarlijks/halfjaarlijks/per kwartaal/per maand] achteraf te vol-

doen op [  ] in elk jaar. Indicatie van rendement: [[       ]/Niet van toepassing]/[  ] 

procent per jaar.] 

 

[Fixed Rate Reset Notes: ] De Fixed Rate Reset Notes dragen een vaste rente van [  

] procent per jaar, met een reset op [  ] en [  ].] [[jaarlijks/halfjaarlijks/per kwar-

taal/per maand] achteraf te voldoen op [  ] in elk jaar.] 

 

[Floating Rate Notes: [De Obligaties zijn Floating Rate Notes. De Obligaties zijn 

rentedragend vanaf [  ] tegen [  ] procent per jaar plus [invoegen Referentierente].] 

[[jaarlijks/halfjaarlijks/per kwartaal/per maand] achteraf te voldoen op [  ] in elk 

jaar.] 

 

[Zero Coupon Notes: ][De Obligaties zijn Zero Coupon Notes en zijn niet rentedra-

gend. De Afschrijvingsopbrengst bedraagt [ ] procent per jaar.] 

  

[Inverse Floating Rate:][De Obligaties zijn Inverse Floating Notes. De Obligaties 

zijn rentedragend vanaf [  ] tegen [  ] procent per jaar min [invoegen Referentieren-

te] [[jaarlijks/halfjaarlijks/per kwartaal/per maand] achteraf te voldoen op [  ] in elk 

jaar.] 

 

[Gedeeltelijk Betaalde Obligaties: ][De Obligaties zijn Gedeeltelijk Betaalde Obli-

gaties.][Vastrentend:] De Obligaties zijn rentedragend vanaf [  ] tegen [  ] procent 

per jaar [in de periode [   ] en tegen [   ] in de periode [   ] [etc.]] [[jaar-

lijks/halfjaarlijks/per kwartaal/per maand] achteraf te voldoen op [  ] in elk jaar. 

[Fixed Rate Reset Notes: ] De Fixed Rate Reset Notes dragen een vaste rente van [  

] procent per jaar, met een reset op [  ] en [  ].] Indicatie van rendement: [[       ]/Niet 

van toepassing]/[  ] procent per jaar.] [Floating Rate:] [De Obligaties zijn rentedra-

gend vanaf [  ] tegen [  ] procent per jaar plus [invoegen Referentierente].] [het 

gedeeltelijk betaalde bedrag is [ ]. [de datum van het gedeeltelijk betaalde bedrag is 

[ ].  

 

Vervaldatum 

De Vervaldatum van de Obligaties is [[   ]/Rentebetalingsdatum die in of het dichtst 

bij de desbetreffende maand en het desbetreffende jaar valt: [   ]]. Tenzij ze eerder 

zijn afgelost of ingekocht en ingetrokken zal de Uitgevende Instelling de Obligaties 

aflossen tegen [   ] per Berekeningsbedrag in [invoegen munteenheid] op [   ]. 
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Vervroegde aflossing 

Het staat de Uitgevende Instelling vrij de Obligaties voorafgaande aan hun vermel-

de vervaldatum af te lossen [(i) om fiscale redenen, ][of (i)/(ii)] om redenen van 

onwettigheid [of (ii)/(iii)] na een Geval van Verzuim [, behoudens optionele aflos-

sing, zoals hieronder uiteengezet]. 

 

Optionele Aflossing 

[Koopoptie][en][Verkoopoptie van de Uitgevende Instelling]. 

 

Aflossingsbedrag 

Het Definitieve Aflossingsbedrag bedraagt [   ], of, in het geval van Vervroegde 

Aflossing, het Vervroegde-aflossingsbedrag zoals bepaald in overeenstemming met 

de Definitieve Voorwaarden en de Voorwaarden [of, in het geval van [Koopop-

tie][en][Verkoopoptie van de Uitgevende Instelling], het Bedrag van de Optionele 

Aflossing, te weten [   ]], en, in het geval van gedeeltelijke aflossing, met inachtne-

ming van het Minimale Aflossingsbedrag en het Maximale Aflossingsbedrag, te 

weten [   ]], en, in elk van de gevallen, behoudens correcties zoals vermeld in de 

Definitieve Voorwaarden en met inachtneming van de Voorwaarden. 

 

Vertegenwoordiger van Obligatiehouders 

Niet van toepassing. 

C.10 Derivaten-

component bij 

rentebetaling: 

 

Niet van toepassing. 

 

C.11 Beursnotering 

en toelating tot 

handel: 

De Obligaties kunnen worden toegelaten voor notering aan (i) Euronext in Amster-

dam, (ii) de effectenbeurs van Luxemburg en (iii) elke andere beurs of (iv) kunnen 

zonder notering aan een beurs worden uitgegeven. 

 

Voor de uitgifte specifieke samenvatting: 

Door of namens de Uitgevende Instelling [is een aanvraag ingediend]/[zal naar 

verwachting een aanvraag worden ingediend] voor toelating van de Obligaties tot 

de handel op [    ] met ingang van [     ]/[Niet van toepassing.. Er bestaat geen voor-

nemen om de Obligaties toe te laten tot de handel op een effectenbeurs.] 

C.21 Indicatie van de 

markt waarop 

de effecten zul-

len worden ver-

handeld en 

waarvoor dit 

prospectus is 

gepubliceerd: 

Zie hiervoor onder C.11. Op de datum van dit Basisprospectus heeft de Uitgevende 

Instelling het Basisprospectus gepubliceerd met het oog op aanbieding van de Obli-

gaties in België, Luxemburg en Nederland. 

 

Afdeling D – Risico’s 

 

D.2 Kerngegevens 

over de voor-

naamste risico's 

met betrekking 

tot de Uitgeven-

de Instelling: 

Door te beleggen in Obligaties aanvaarden beleggers het risico dat de Uitgevende 

Instelling insolvent wordt of anderszins niet in staat zal zijn alle verschuldigde beta-

lingen met betrekking tot de Obligaties te verrichten. Er is een grote reeks afzonder-

lijke factoren die afzonderlijk of gezamenlijk ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende 

Instelling niet langer in staat is alle verschuldigde betalingen met betrekking tot de 

Obligaties te verrichten. Het is onmogelijk dergelijke factoren uitputtend te benoe-

men of te bepalen welke factoren met de meeste waarschijnlijkheid zullen voorko-

men. De Uitgevende Instelling kan om verschillende redenen niet in staat zijn de 

rente, hoofdsom of andere verschuldigde bedragen op of in verband met Obligaties 

te betalen. Ook bijkomende risico's en onzekerheden die thans onbekend zijn voor 

of thans als onbelangrijk worden beschouwd door de Uitgevende Instelling kunnen 

van wezenlijke invloed zijn op haar vermogen alle betalingen met betrekking tot de 

Obligaties te verrichten. De Uitgevende Instelling heeft een aantal factoren be-
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noemd die een wezenlijk negatief effect kunnen hebben op haar bedrijfsactiviteiten 

en op haar vermogen om alle betalingen met betrekking tot de Obligaties te verrich-

ten. 

  

Tot deze factoren behoren: 

 [volatiliteit en kracht van de specifieke economische, zakelijke en kapitaal-

marktomgeving in de geografische regio's waar de Uitgevende Instelling actief 

is; 

 ongunstige omstandigheden op de kapitaal- en kredietmarkt; 

 de lage rentevoet; 

 faillissement van een grote marktspeler, met een potentieel verstorend effect op 

de markt; 

 factoren die gevolgen kunnen hebben voor het vermogen van de Uitgevende 

Instelling om haar verplichtingen uit hoofde van de Obligaties na te komen, zo-

als liquiditeitsrisico, marktrisico, operationeel risico, ICT-risico, integriteitsri-

sico, risico van fraude, outsourcingsrisico, reputatierisico en kredietrisico; 

 operationele risico's verband houdend met personeel, processen van interne 

controle, menselijke fouten, niet-naleving van wet- en regelgeving; 

 risico's in verband met cybercriminaliteit; 

 onvoorspelbare calamiteiten; 

 economische omstandigheden en andere zakelijke omstandigheden in bepaalde 

markten en de Eurozone in het algemeen; 

 schommelingen op de financiële markten; 

 concentratie van cliënten of onmogelijkheid het cliëntenbestand voldoende te 

diversifiëren; 

 minder gediversifieerde activiteiten dan bepaalde andere Nederlandse banken; 

 aanzienlijke concurrentiedruk; 

 wijzigingen in de wet- en/of regelgeving ten aanzien van de financiële dienst-

verlening welke van toepassing zijn op de bedrijfsactiviteiten van de Uitgeven-

de Instelling, waaronder wijzigingen in de fiscale wetgeving; 

 bij regelgeving voorgeschreven minimumkapitaal en liquiditeitsvoorschriften; 

 storingen in computer- en andere systemen; 

 reputatieschade; 

 mogelijke afwaardering van goodwill en immateriële activa; 

 juridische procedures of andere procedures of vorderingen; 

 interventie- en afwikkelingsbevoegdheden op grond van de Wft, de BRRD en 

het resolutiemechanisme (SRM); 

 minimumvereiste voor eigen middelen en in aanmerking komende passiva op 

grond van de BRRD; 

 Voorschriften voor TLAC van de Raad voor Financiële Stabiliteit; 

 heffingen op financiële transacties; 

 risico's verband houdend met depositogarantiestelsels en soortgelijke fondsen; 

 onvermogen van de Uitgevende Instelling om haar risico's effectief te beheren 

op basis van derivaten; 

 onvermogen om belangrijke personeelsleden te behouden; 

 gebrekkig beleid van het management; 

 claims van cliënten in verband met misleidende verkoop; 

 verzuim van tegenpartijen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen; 

 verlaging van de rating door ratingbureaus; 

 aanhoudende stijging van de inflatie; 

 negatieve publiciteit voor de financiële dienstensector in algemene zin; 

 wijzigingen in (het stelsel van) waarderingsgrondslagen; en 

 de resultaten van de Uitgevende Instelling kunnen negatief worden beïnvloed 

door de onzekere toekomst van de onderlinge afhankelijkheid van de Europese 

Markt, de Europese Unie en de Eurozone.] [Te toetsen aan definitieve risico-

factoren] 

D.3 Kerngegevens 

omtrent de 

Er zijn ook risico's die verband houden met de Obligaties. Hiertoe behoren: 
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voornaamste 

risico's met 

betrekking tot 

de Obligaties: 

[Risico's ten aanzien van de markt in het algemeen 

 beperkte liquiditeit op de secundaire markt; 

 wisselkoersrisico's en deviezenvoorschriften; 

 renterisico's; en 

 kredietbeoordelingsrisico's. 

 

Risico's in verband met de structuur van een bepaalde uitgifte van Obligaties: 

 een optioneel-aflossingskenmerk van Obligaties zal hun beurswaarde waar-

schijnlijk beperken; 

 risico's verband houdend met Achtergestelde Obligaties; 

 aflossingsrisico in verband met Achtergestelde Obligaties; 

 geen beperking op de uitgifte van niet-achtergestelde of gelijkgestelde Obliga-

ties; 

 risico's verband houdend met de conversie van een vaste rente naar een varia-

bele rente; 

 risico's verband houdend met Fixed Rate Reset Notes, Gedeeltelijk Betaalde 

Obligaties en Inverse Floating Rate Notes en Obligaties die tegen een substan-

tiële discount of premie zijn uitgegeven; en 

 mogelijke belangenverstrengeling tussen de Berekeningsagent en de Obligatie-

houders. 

 

Risico's met betrekking tot de Obligaties in het algemeen 

 de mogelijkheid dat de Obligaties niet voor alle beleggers een passende beleg-

ging vormen; 

 wijziging, aanpassing, afstand en vervanging; 

 fiscale gevolgen; 

 risico’s in verband met het houden van wereldwijde Obligaties; 

 risico’s in verband met het houden van nieuwe wereldwijde Obligaties; 

 ingevoerde en voorgestelde bancaire wetgeving voor noodlijdende banken;  

 wetswijzigingen; 

 fiscale initiatieven van nieuwgekozen Nederlandse regering 

 risico's in verband met Nederland als rechtsgebied; en 

 toepassing van FATCA in verband met beleggingen in de Obligaties.] [Te 

toetsen aan definitieve risicofactoren] 

 

Sectie E – Aanbieding 

 

E.2b Redenen voor de 

aanbieding en 

aanwending van 

de opbrengst:  

De netto-opbrengst van elke uitgifte van Obligaties zal door de Uitgevende Instel-

ling voor algemene bedrijfsdoeleinden worden aangewend. 

 

Voor de uitgifte specifieke samenvatting: 

[eventueel specifiek vastgestelde aanwending van opbrengst opnemen] 

E.3 Voorwaarden 

van de Aanbie-

ding: 

De voorwaarden van elke aanbieding van Obligaties zullen, indien van toepassing, 

worden bepaald bij overeenkomst tussen de Uitgevende Instelling en de (desbetref-

fende) Handela(a)r(en) ten tijde van de uitgifte en in de desbetreffende Definitieve 

Voorwaarden worden opgenomen.  

 

Voor de uitgifte specifieke samenvatting: 

[Niet van toepassing. De Obligaties worden niet aan het publiek aangeboden in het 

kader van een Openbare Aanbieding.] 

 

[Voorwaarden waaraan de aanbieding onderworpen is: [De aanbieding van Obliga-

ties is afhankelijk van hun uitgifte. Aanbiedingen van Obligaties zijn voorts onder-

worpen aan de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen Bevoegde Aanbieders 

en hun cliënten en/of zoals die zijn gedefinieerd in de afspraken die tussen hen 

bestaan.] 

 

Totaalbedrag van de aanbieding; indien het niet om een vast bedrag gaat, indicatie 
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van de afspraken omtrent het definitieve bedrag en het tijdstip waarop het aan het 

publiek bekend wordt gemaakt: [       ] 

 

Beschrijving van het inschrijvingsproces, met inbegrip van de periode waarin de 

aanbieding openstaat, met vermelding van mogelijke wijzigingen, en te volgen 

procedure om op de aanbieding in te gaan. [Een potentiële Obligatiehouder dient 

voor het eind van de Aanbiedingsperiode contact op te nemen met de Bevoegde 

Aanbieder in het toepasselijke Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding. Een 

potentiële Obligatiehouder schrijft in op de Obligaties conform de bestaande af-

spraken tussen de Bevoegde Aanbieder en zijn cliënten omtrent het inschrijven op 

effecten in algemene zin. Obligatiehouders hoeven in verband met het inschrijven 

op de Obligaties niet rechtstreeks met de Uitgevende Instelling een contractuele 

overeenkomst aan te gaan.][        ] 

 

Beschrijving van de mogelijkheid om inschrijvingen te verminderen: [Niet van 

toepassing/toelichten] 

 

Beschrijving van en van de wijze waarop te veel betaalde bedragen aan inschrijvers 

worden terugbetaald. [Niet van toepassing/toelichten] 

 

Nadere bijzonderheden over de minimum- en/of maximumomvang van de inschrij-

ving: [Er zijn geen vooraf vastgestelde toewijzingscriteria. De Bevoegde Aanbieder 

zal marktconforme toewijzingscriteria hanteren die voldoen aan de van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving.] [toelichten] 

 

Gegevens met betrekking tot de wijze van en termijnen voor betaling en levering 

van de Obligaties. [Beleggers worden door de desbetreffende Bevoegde Aanbieder 

ingelicht omtrent de Obligaties die aan hen zijn toegekend en de desbetreffende 

afwikkelingsafspraken.] [toelichten]  

  

Wijze en de datum waarop de resultaten van de aanbieding bekend zullen worden 

gemaakt. [Beleggers worden door de desbetreffende Bevoegde Aanbieder ingelicht 

omtrent de Obligaties die aan hen zijn toegekend en de desbetreffende afwikke-

lingsafspraken op of omstreeks [datum]]. [toelichten]  

 

Wijze van uitoefening van voorkeurrechten, verhandelbaarheid van claimrechten en 

bestemming van niet-uitgeoefende claimrechten: [Niet van toepassing/toelichten] 

 

Categorieën potentiële beleggers aan wie de Obligaties worden aangeboden en of er 

voor bepaalde landen een of meer Tranches zijn voorbehouden: [Door de Bevoegde 

Aanbieders kunnen gedurende de Aanbiedingsperiode aanbiedingen worden gedaan 

in elk Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding en aan ieder natuurlijk persoon. 

In overige EER-landen en in alle rechtsgebieden (inclusief Rechtsgebieden van de 

Openbare Aanbieding) kunnen buiten de Aanbiedingsperiode slechts aanbiedingen 

worden gedaan door de [Handela(a)r(en)] ingevolge een vrijstelling onder de Pros-

pectusrichtlijn zoals die in deze landen ten uitvoer is gebracht. Alle aanbiedingen 

van de Obligaties worden gedaan in overeenstemming met de van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving.] [toelichten] 

 

Wijze van kennisgeving aan inschrijvers van het toegewezen bedrag en vermelding 

of de handel mag aanvangen voordat kennisgeving is geschied. [Potentiële Obliga-

tiehouders worden door de desbetreffende Bevoegde Aanbieder in kennis gesteld 

conform de bestaande afspraken tussen die Bevoegde Aanbieder en de potentiële 

Obligatiehouders.] [De handel in de Obligaties mag niet aanvangen voordat ge-

noemde kennisgeving is geschied.] 

 

Naam en adres, voor zover de Uitgevende Instelling daarvan op de hoogte is, van 

degenen die de plaatsing verzorgen in de diverse landen waarin de aanbieding 

plaatsvindt. De Eerste Bevoegde Aanbieder zoals die wordt genoemd in onderdeel 

[42] van Deel A van de Definitieve Voorwaarden [en eventuele aanvullende Be-
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voegde Aanbieders die van de Uitgevende Instelling toestemming hebben verkregen 

om het prospectus te gebruiken in verband met de Openbare Aanbieding en die op 

[de website van de Uitgevende Instelling als Bevoegde Aanbieder)] [en/of] [de 

website van dochteronderneming Kempen & Co N.V. 

(https://www.kempenmarkets.nl)] worden aangemerkt] (gezamenlijk te noemen de 

"Bevoegde Aanbieders"). 

 

Vermelding van het bedrag van de kosten en belastingen dat uitdrukkelijk ten laste 

van de inschrijver of koper komt. [Niet van toepassing/toelichten] 

E.4 Belangen van bij 

de emissie van 

de Obligaties 

betrokken na-

tuurlijke en 

rechtspersonen: 

Aan de (desbetreffende) Handela(a)r(en) kan een honorarium worden betaald in 

verband met een uitgifte van Obligaties. Iedere Handelaar en zijn gelieerde entitei-

ten kunnen zich in het kader van de normale bedrijfsuitoefening ook hebben bezig-

gehouden en zich in de toekomst ook bezighouden met investment banking- en/of 

commercial banking-transacties met, en overige diensten verlenen aan, de Uitge-

vende Instelling en haar gelieerde entiteiten. Tevens heeft de Uitgevende Instelling 

zich in een overeenkomst met de handelaar verplicht tot vergoeding van bepaalde 

kosten aan de Handela(a)r(en) in verband met het onderhoud van het Programma en 

tot schadeloosstelling van de Handela(a)r(en) voor bepaalde verplichtingen die zij 

in dat verband dragen. 

 

Een beschrijving van alle belangen, met inbegrip van tegenstrijdige belangen, die 

van betekenis zijn voor de uitgifte/aanbieding, met specificatie van de betrokken 

personen en van de aard van het belang zal, indien dit in de Prospectusrichtlijn is 

voorgeschreven, in de geldende Definitieve Voorwaarden worden opgenomen. Aan 

dit vereiste kan worden voldaan door te vermelden dat, met uitzondering van de 

Handelaren waaraan een provisie verschuldigd is, er voor zover het de Uitgevende 

Instelling bekend is geen bij de aanbieding van de Obligaties betrokken personen 

zijn die een wezenlijk belang bij de aanbieding hebben. 

 

Voor de uitgifte specifieke samenvatting: 

[Met uitzondering van Handelaren, investment banking, commercial banking-

transacties en overige dienstverlening waaraan een provisie is verschuldigd is zijn 

er, voor zover het de Uitgevende Instelling bekend is, geen bij de aanbieding van de 

Obligaties betrokken personen die een wezenlijk belang bij de aanbieding heb-

ben.]/[toelichten] 

 

E.7 Geraamde kos-

ten die de Uitge-

vende Instelling 

of een Bevoegde 

Aanbieder in 

rekening bren-

gen:  

De Uitgevende Instelling of een Bevoegde Aanbieder brengen de belegger geen 

kosten in rekening. Er kunnen echter wel kosten aan beleggers in rekening worden 

gebracht in verband met een specifieke uitgifte van Obligaties. Dit wordt indien van 

toepassing nader toegelicht in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. 

 

Voor de uitgifte specifieke samenvatting: 

[De Uitgevende Instelling of een Bevoegde Aanbieder brengen de belegger geen 

kosten in rekening]/[De volgende kosten worden door de Uitgevende Instelling of 

door een Bevoegde Aanbieder aan beleggers in rekening gebracht: [    ]]. 
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