DE WORLD BANK

GREEN GROWTH BOND 07/2024
Een frisse wind door je portefeuille!

Inschrijvingsperiode: vanaf 16 november 2015 om 9.00 uur tot 29 december 2015 om 16.00 uur
(behoudens vervroegde afsluiting)1
Beschikbaar in een nominale waarde vanaf US dollar 100

Eco-burgerschap:

Rendement op kapitaal:

Een «groene obligatie» waarvan het
opgehaalde kapitaal door de Wereldbank
wordt gebruikt om de financiering te
ondersteunen van projecten gericht op
het beperken van de effecten van de
klimaatverandering...
... Gekoppeld aan een aandelenindex die
bedrijven selecteert op basis van hun
koolstofvoetafdruk en van de robuustheid
van hun energieoverstapstrategie.

Op de einddatum, na acht en een half jaar,
heeft de belegger recht op terugbetaling
van 100% van het kapitaal2 in US dollar3
door de Wereldbank (International Bank
for Reconstruction and Development, IBRD,
credit rating Aaa/AAA)4…
… Plus een potentiële terugbetalingspremie
afhankelijk van de evolutie van de
onderliggende index5.

De World Bank Green Growth Bond 07/2024 (hierna genoemd de «Obligaties») is een gestructureerd schuldinstrument dat wordt uitgegeven door de
Wereldbank (hierna genaamd de «Emittent») onder haar Global Debt Issuance Facility voor uitgifte van obligaties met een looptijd van een dag of langer
(hierna genoemd de «Facility») zoals beschreven in het prospectus van 28 mei 2008 met betrekking tot de Facility (hierna genoemd het «Prospectus»,
waarin wordt verwezen naar onder andere de informatieve nota van de Emittent van 17 september 2015) en de relevante definitieve voorwaarden voor
de Obligaties (hierna genoemd de «Final Terms») van 12 november 20156. Elke beslissing om te beleggen in de Obligaties moet worden genomen op basis
van het Prospectus en van de Final Terms waarin de risico’s, onkosten en voorwaarden met betrekking tot de Obligaties worden beschreven. Indien de
informatie in dit document enigszins afwijkt van de informatie in het Prospectus en in de Final Terms, heeft de inhoud van het Prospectus en de Final
Terms voorrang. U kunt het Prospectus (met inbegrip van de documenten waarnaar wordt verwezen in het Prospectus) en de Final Terms raadplegen op
www.GreenGrowthBond.com of http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/index.html.
Voor meer informatie over het product, of om de deelnemende banken te kennen, raadpleeg www.GreenGrowthBond.com.
1) Overeenkomstig de Final Terms.
2) In dit document verwijst de term «kapitaal» naar de nominale waarde van de Obligaties (m.a.w. US dollar 100) vermenigvuldigd met het aantal door de belegger gekochte Obligaties.
3) Exclusief kosten, terugbetaald in US dollar en daarom onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem
worden terugbetaald in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling door de Wereldbank.
4) C
 redit ratings van Moody’s/Standard & Poor’s per 28 oktober 2015.
5) De terugbetalingspremie, uitbetaald op de einddatum, hangt af van de slotkoersen van de Index op de maandelijkse observatiedata gedurende de laatste drie jaar van de
looptijd van de Obligatie.
6) De Prospectus, de Final Terms en dit marketingdocument werden goedgekeurd noch afgekeurd door eender welke bevoegde autoriteit in de Europese Economische Ruimte. De Prospectus
is geen en omvat geen «basisprospectus» met het oog op Artikel 5.4 van de EU-Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn) en werd niet voorgelegd, nagekeken of goedgekeurd door de
Belgische FSMA.

Als belegger wilt u handelen in lijn met uw persoonlijke waarden wanneer u uw beleggingskeuzes maakt.
Sterker nog, u wilt dat uw beleggingen een positief effect hebben op het milieu en bijdragen tot de strijd tegen
de klimaatverandering via concrete en innovatieve projecten die ten goede komen van de lokale bevolkingen
en de planeet.
De World Bank Green Growth Bond 07/2024 biedt u de mogelijkheid om betekenis te geven aan uw belegging
zonder in te boeten aan uw rendementsdoelstellingen.

Uw belegging in de Obligaties
… ondersteunt de financiering van lokale projecten in
diverse regio’s overal ter wereld in antwoord op de
klimaatverandering
… m o e d i g t
ondernemingen
aan
hun
energieoverstapstrategie te verbeteren en dit
dankzij de Ethical Europe Climate Care Index1
… geeft op de einddatum recht op terugbetaling van
100% van het kapitaal2 door de Wereldbank, een
supranationale entiteit die geniet van de hoogst
mogelijke credit rating (Aaa/AAA)3
… biedt u de mogelijkheid op een terugbetalingspremie,
afhankelijk van de resultaten van de Index

1) «Ethical Europe Climate Care Index» is een handelsmerk dat de eigendom is van SOLACTIVE AG. ISIN-code: DE000SLA03W2. Deze Index is een index van het
type «Price Return». Dit betekent dat de dividenden van de aandelen in die index, hierin niet worden herbelegd en dus geen rechtstreekse invloed hebben op de
prestatie ervan.
2) Onkosten en belastingen niet inbegrepen, uitbetaald in US dollars, en daardoor onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de
eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling door de Wereldbank.
3) Credit rating van Moody’s/Standard & Poor’s per woensdag 28 oktober 2015.
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Geef betekenis aan uw belegging...
Uw belegging in een World Bank Green Growth Bond 07/2024 zal door de Wereldbank worden gebruikt om de
financiering van klimaatvriendelijke projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Wat is een Groene Obligatie van de Wereldbank?
• Het opgehaalde kapitaal ondersteunt de financiering van projecten die zijn opgezet om de impact van de
klimaatverandering te beperken of om de bevolking te helpen zich aan te passen aan de effecten ervan (er
bestaat geen specifieke toewijzing van het opgehaalde kapitaal aan één specifiek project)1.
• De projecten worden zorgvuldig uitgekozen door de Wereldbank op basis van selectiecriteria die onderworpen zijn
aan een onafhankelijk onderzoek door CICERO (Center for International Climate and Environmental Research
van de Universiteit van Oslo).
•D
 e projecten worden opgevolgd gedurende hun implementatie: overheidsinstanties analyseren de
vooruitgang van de projecten en de Wereldbank houdt toezicht op de verschillende fasen van de verwezenlijking
van de projecten.
Voor meer informatie over wat een Groene Obligatie van de Wereldbank «groen» maakt, kunt u de
implementatierichtlijnen raadplegen, die online beschikbaar zijn via http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/
ImplementationGuidelines.pdf.

Over de Wereldbank
De International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), algemeen bekend als «de Wereldbank», werd opgericht
in 1944 om de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog te financieren. Tegenwoordig werkt de Wereldbank met
landen met een gemiddeld inkomen om armoede te verminderen en een gedeelde welvaart te bevorderen door hen te voorzien
van financiering en kennis.
De Wereldbank steunt duurzame ontwikkeling, armoedevermindering en inclusieve groei in een reeks van sectoren, waaronder:
landbouw en voedselzekerheid, onderwijs, energie, financiën, handel en industrie, gezondheidszorg en sociale voorzieningen,
wetgeving en bestuur, transport, en water en sanitaire voorzieningen. De projecten van de Wereldbank zijn onderworpen aan
een rigoureus beoordelings- en goedkeuringsproces, met onder meer een vroegtijdig onderzoek naar de milieutechnische
en sociale impact en de ontwikkeling van concrete schadebeperkende initiatieven. Projecten die in aanmerking komen voor
financiering met Groene Obligaties maken deel uit van de activiteiten van de Wereldbank die erop gericht zijn om duurzame
ontwikkeling te promoten, met als belangrijkste doelstelling het aanpakken van de impact van de klimaatverandering.
Het hoofdkantoor van de Wereldbank is gevestigd op het adres The World Bank, 1818 H Street, NW Washington, DC 20433,
Verenigde Staten.

1) Een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van het opgehaalde kapitaal en van de in aanmerking komende projecten vindt u in de Final Terms.
Meer informatie over de projecten die met de Green Bonds van de Wereldbank worden gesteund, vindt u op de website http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/
MoreGreenProjects.html en in het verslag «World Bank Green Bond impact report»: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf».
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Geef betekenis aan uw belegging...
Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen en waarvan de financiering ondersteund
wordt door de Groene Obligaties van de Wereldbank
De onderstaande voorbeelden zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en er kan geen garantie worden gegeven dat tijdens de
levensduur van de Obligaties een betaling zal worden gedaan door de Wereldbank aan projecten met deze specifieke kenmerken1.

MAROKKO

Programma voor hernieuwbare energie

INDONESIË

Programma voor waterbronnen en irrigatiebeheer

CHINA

MEXICO

COLOMBIA

•D
 oelstelling: De op fossiele brandstof gebaseerde elektriciteit vervangen door hernieuwbare
energie via een geconcentreerd zonne-energieproject, dat 410 MK genereert, wat 21% is
van de doelstellingen van Marokko voor 2020 op het vlak van zonne-energieontwikkeling.
•V
 erwachte impact: De CO2-uitstoot reduceren met 522.000 ton per jaar, wat gelijk is
aan het elimineren van 110.000 auto’s op de baan per jaar2.

•D
 oelstelling: De klimaatbestendigheid van waterbronnen en voedselproductie
verbeteren met behulp van een beter beheer van irrigatiebekkens en een hogere
productiviteit van de irrigatiegebaseerde landbouw.
•V
 erwachte impact: 500.000 landbouwersgezinnen genieten van een hogere
productiviteit van hun gewassen dankzij een meer efficiënte en betrouwbare irrigatie.

Programma voor energie-efficiëntie
•D
 oelstelling: Het promoten van energiebehoud binnen de industriële sector dankzij
tussentijdse leningen voor energie-efficiëntieprojecten in verwerkende bedrijven.
•V
 erwachte impact: De CO2-uitstoot reduceren met 12,6 ton per jaar, wat gelijk is aan
het elimineren van 2,7 miljoen auto’s op de baan per jaar2.

Programma voor bosbeheer
•D
 oelstelling: Het reduceren van de ontbossing en de aantasting van bossen via een
programma rond bosverbeteringsbeheer.
•V
 erwachte impact: Toevoeging van 1,6 miljoen hectaren duurzaam beheerde bossen,
ten voordele van 4.000 lokale gemeenschappen.

Programma voor stedelijk transport
•D
 oelstelling: De uitstoot van koolstof verminderen en de efficiëntie en de veiligheid
van het openbaar vervoer verbeteren.
•V
 erwachte impact: Minder ongevallen en verontreiniging (inclusief broeikasgassen)
verbonden met bustransportdiensten.

1) Een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van het opgehaalde kapitaal en van de in aanmerking komende projecten vindt u in de Final Terms.
2) Berekend met behulp van de Greenhouse Gas Equivalency Calculator van het Environmental Protection Agency (EPA) op http://www.epa.gov/cleanenergy/
energy-resources/calculator.html.
Meer informatie over de projecten die met de Groene Obligaties van de Wereldbank worden gesteund, vindt u op de website http://treasury.worldbank.org/cmd/
htm/MoreGreenProjects.html en in het verslag «World Bank Green Bond impact»: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf.
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Geef betekenis aan uw belegging...
Reacties op Groene Obligaties
Doris Herrera-Pol
Directeur en Hoofd Global Capital Markets bij de Wereldbank

«
Groene obligaties brengen een geëngageerde groep beleggers samen om koolstofarme
ontwikkeling te financieren. De nieuwste World Bank Green Growth Bonds vormen de volgende
stap in de ontwikkeling van deze markt omdat ze particuliere beleggers aantrekken die willen
profiteren van de financiële prestatie van een duurzame aandelenindex, terwijl ze tegelijk
klimaatgerichte activiteiten ondersteunen in lidstaten van de Wereldbank.»

Nicolás Estupiñán
Viceminister van Transport van Colombia, die met de Wereldbank heeft samengewerkt aan het programma van
Colombia rond stedelijk vervoer

«
We merken duidelijke veranderingen in de levenskwaliteit van de mensen. Hun reistijd is
aanzienlijk verminderd. Andere indicatoren zijn onder andere een stijging in de tewerkstelling
en een daling in negatieve gevolgen zoals sterfgevallen als gevolg van transportgerelateerde
ongevallen.»

Frank R.
Belegger in groene obligaties

«Als ik beleg in Groene Obligaties, weet ik dat de middelen zullen worden gebruikt om projecten
te financieren die echt een impact hebben op het milieu en op het leven van de getroffen
mensen. Bovendien, met de World Bank Green Growth Bonds vertrouw ik mijn belegging toe
aan de Wereldbank, die de veiligste rating van de markt heeft.»

5

… Zonder in te boeten aan rendementsdoelstellingen
De terugbetalingspremie van de World Bank Green Growth Bond 07/2024 is verbonden met de prestatie van
de Ethical Europe Climate Care Index (hierna genoemd de «Index»).

De Ethical Europe Climate Care Index
Deze aandelenindex is op 20 augustus 2015 gelanceerd en wordt berekend door Solactive AG, een
Duitse aanbieder die in 2007 opgericht is en in financiële indexen gespecialiseerd is. De componenten
van de Index worden geselecteerd op basis van het onderzoek van Vigeo, een bedrijf dat in
2002 opgericht is en dat gespecialiseerd is in de analyse van ecologische, sociale en bestuurlijke
verantwoordelijkheid (hierna genoemd «ESG»)1.
De Ethical Europe Climate Care Index is samengesteld uit de aandelen van 30 Europese bedrijven
die door Solactive AG zorgvuldig geselecteerd zijn tussen de componenten van de STOXX® Europe
600-index. De Index selecteert bedrijven op de basis van hun koolstofvoetafdruk en - omdat dit
criterium op zich niet voldoende is om op lange termijn de klimaatverandering te bestrijden - de
soliditeit van hun energieoverstapstrategie. Er worden ook financiële filters en filters op het vlak van
ecologische, sociale en bestuurlijke verantwoordelijkheid toegepast.
Eerste stap

Selectie op basis van een ESG-filter
Vigeo controleert in welke mate de bedrijven de criteria op het vlak van ecologische, sociale en bestuurlijke
verantwoordelijkheid (ESG) toepassen. Op basis daarvan krijgt elk bedrijf een score.
•B
 est-in-Class-methode: Selectie van Europese bedrijven met een score:
1. hoger dan het Europese gemiddelde ÉN 2. hoger dan het gemiddelde van de sector
•F
 ilters op basis van ethische exclusie
Deze selectie elimineert bedrijven die:
•m
 eer dan 5% van hun omzet genereren uit de nucleaire sector;
•b
 elangrijke belangen in de productie of distributie van tabak en wapens hebben;
•b
 etrokken zijn in ernstige controverses over mensenrechten, arbeidswetgeving zoals gedefinieerd door
de internationale arbeidsorganisaties, of het milieu.
Na de eerste filter blijven ongeveer 250 bedrijven weerhouden.

Tweede stap
Derde

«Climate Care» selectie
•A
 nalyse van de CO2-voetafdruk
Vigeo kent de bedrijven op basis van hun CO2-uitstoot een score toe en
verdeelt ze in vier categorieën:
A. Gematigde CO2-uitstoot B. Aanzienlijke CO2-uitstoot C. Hoge CO2uitstoot D. Intense CO2-uitstoot
•E
 valuatie van energieoverstapstrategie
Vigeo evalueert elk bedrijf op basis van precieze criteria specifiek voor
die sector. Elke sector heeft te maken met andere milieukwesties. Vigeo
meet het engagement en het momentum van het bedrijf op het vlak van
energieoverstap, en kent elk bedrijf een score op 100 toe.
Voor de definitieve selectie houd Vigeo rekening met de koofstofuitstoot
en energieoverstapscore van het bedrijf. Hoe intenser de uitstoot, hoe
hoger de energieoverstapscore moet zijn. Bedrijven in categorie D zijn
bedrijven in de meest vervuilende sectoren, bijvoorbeeld de energiesector.
Deze bedrijven worden niet uitgesloten maar er worden striktere regels
toegepast: alleen die bedrijven die de meest solide energieoverstapstrategie
van hun sector hebben en die concrete doelstellingen voor het reduceren
van hun uitstoot tonen, worden geselecteerd voor opname in de index.
Deze bedrijven ontvangen een engagementverklaring, die ze moeten
beantwoorden en bekrachtigen voordat ze in de index opgenomen
worden. De verklaring en de antwoorden van de bedrijven worden op de
website van de Index, www.ethicalclimatecare.com/europe, gepubliceerd
om ervoor te zorgen dat de meest vervuilende industrieën zich engageren
voor hun milieustrategie.
Na de tweede filter blijven ongeveer 120 bedrijven weerhouden
Selectie op basis van financiële criteria
•L
 iquiditeit: Selectie van de meest liquide bedrijven (met een gemiddeld
dagelijks wisselvolume van minimaal EUR 5 miljoen over 20 dagen).
•D
 ividenden: Selectie van bedrijven met voldoende marktliquiditeit en

1) Meer informatie over Solactive AG en Vigeo vindt u op www.solactive.com en www.vigeo.com.
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Meer informatie
Effecten
zijn
onderhevig
aan stijgende en dalende
prijsbewegingen.
Deze
bewegingen
zijn
mogelijk
beperkt tot een fluctuatiebereik,
dat de procentuele positieve
en negatieve verschillen ten
opzichte van een gemiddeld
resultatenniveau weerspiegelt.
In financiële termen wordt dit
verschil uitgedrukt met het
begrip volatiliteit. Als men
dus zegt dat een aandeel
een volatiliteit van 5% heeft,
betekent dit dat het aandeel
tussen +5% en -5% ten opzichte
van zijn gemiddelde resultaat
schommelt.
De Ethical Europe Climate Care
Index is een prijsrendementsindex.
Dit betekent dat de door
de aandelen van deze index
verdeelde
dividenden
niet
opnieuw erin worden belegd en
daarom geen directe impact
hebben op de resultaten van de
index, in tegenstelling tot een
totaalrendementsindex. Daarom
is de prestatie van een index met
niet opnieuw belegde dividenden
lager dan de prestatie van een
index met opnieuw belegde
dividenden.

… Zonder in te boeten aan rendementsdoelstellingen
stap

financiële robuustheid door het uitsluiten van 50% van de bedrijven met de laagste verwachte opbrengst van
dividenden.
•V
 olatiliteit: Selectie van die 30 aandelen die de laagste historische volatiliteit over een periode van zes maanden
vertonen. Deze 30 aandelen worden daarna gewogen volgens hun volatiliteit. Het minst volatiele aandeel zal in de
index dus het grootste gewicht hebben. De volatiliteit (en dus ook het risico) van de index blijft zo beperkt mogelijk.
•C
 ontrole van de sector: Per economische sector worden maximaal zes bedrijven gekozen. Als na deze filter
het aantal aandelen minder dan 30 is, dan wordt de samenstelling uitgebreid naar de andere aandelen die
over een periode van zes maanden de laagste volatiliteit optekenden, totdat er 30 bedrijven geselecteerd
zijn. De Index is niet overmatig blootgesteld aan één specifieke sector.
Na de derde filter blijven ongeveer 30 bedrijven weerhouden.
Conclusie
Het doel van deze strikte methode is het identificeren van aandelen van bedrijven die:
•h
 et meest ethisch, maatschappelijk verantwoord en duurzaam werken;
•d
 e grootste inspanningen leveren op het vlak van energieoverstap;
•h
 oge dividenden kunnen uitbetalen (dividenden worden niet opnieuw belegd in de Index – zie «Meer informatie»); en
•e
 en beheerd risicoprofiel vertonen.
Per woensdag 28 oktober 2015 was de Index als volgt samengesteld:
Naam van bedrijf

Land

Sector

ISIN Code

Wegingsfactor

AstraZeneca

Verenigd Koninkrijk

Geneesmiddelen en biotechnologie

GB0009895292

3.1%

Bpost

België

Transport en logistiek

BE0974268972

3.2%

British Land

Verenigd Koninkrijk

Financiële diensten: vastgoed

GB0001367019

3.7%

British Sky Broadcasting

Verenigd Koninkrijk

Radio/televisie en reclame

GB0001411924

3.5%

BT Group

Verenigd Koninkrijk

Telecommunicatie

GB0030913577

3.2%

G4S

Verenigd Koninkrijk

Business Support Services

GB00B01FLG62

3.4%

GlaxoSmithkline

Verenigd Koninkrijk

Geneesmiddelen en biotechnologie

GB0009252882

3.5%

Hammerson

Verenigd Koninkrijk

Financiële diensten: vastgoed

GB0004065016

3.5%

Koninklijke DSM

Nederland

Chemie

NL0000009827

2.8%

Legal & General

Verenigd Koninkrijk

Verzekeringen

GB0005603997

3.7%

Marks & Spencer

Verenigd Koninkrijk

Gespecialiseerde kleinhandel

GB0031274896

3.0%

Munich Re

Duitsland

Verzekeringen

DE0008430026

3.9%

Nestlé

Zwitserland

Voeding

CH0038863350

3.7%

NEXT

Verenigd Koninkrijk

Gespecialiseerde kleinhandel

GB0032089863

4.2%

Pearson

Verenigd Koninkrijk

Uitgeverij

GB0006776081

2.4%

Philips

Nederland

Technologie: hardware

NL0000009538

2.9%

Red Eléctrica Corporación

Spanje

Stroom- en gasvoorziening

ES0173093115

3.5%

Roche

Zwitserland

Geneesmiddelen en biotechnologie

CH0012032048

3.0%

Schneider Electric

Frankrijk

Elektrische componenten en apparaten

FR0000121972

2.5%

Siemens

Duitsland

Elektrische componenten en apparaten

DE0007236101

2.8%

Swiss Re

Zwitserland

Verzekeringen

CH0126881561

5.0%

Swisscom

Zwitserland

Telecommunicatie

CH0008742519

4.0%

Telefonica

Spanje

Telecommunicatie

ES0178430E18

2.8%

Telenet

België

Telecommunicatie

BE0003826436

3.2%

Telenor

Noorwegen

Telecommunicatie

NO0010063308

2.9%

Teliasonera

Zweden

Telecommunicatie

SE0000667925

3.0%

Terna

Italië

Stroom- en gasvoorziening

IT0003242622

3.8%

United Utilities Group

Verenigd Koninkrijk

Afvalverwerking en watervoorziening

GB00B39J2M42

3.3%

Vinci

Frankrijk

Zware bouw

FR0000125486

3.4%

Zurich Financial Services

Zwitserland

Verzekeringen

CH0011075394

3.0%

Bronnen: Solactive AG en Vigeo
Meer informatie over de Index (waaronder de slotprijs, de componenten en het selectieproces) vindt u op de website www.ethicalclimatecare.com/europe.
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De World Bank Green Growth Bond 07/2024
Einddatum: Maandag 8 juli 2024

Nominale waarde: US dollar 100

Het recht op volledige terugbetaling van het
kapitaal in US dollar op de einddatum1

Variabel rendement op einddatum, verbonden
met de prestatie van de Ethical Europe Climate
Care Index

Hoe wordt de terugbetalingspremie berekend?
• Op de initiële observatiedatum wordt de slotkoers van de Index genoteerd en vastgesteld als initieel niveau.
• Gedurende de laatste 31 maanden vóór de einddatum worden op de maandelijkse observatiedata de slotkoersen
van de index genoteerd en vergeleken met het initiële niveau. Het resultaat van die vergelijking is de prestatie van de
index op elke maandelijkse observatiedatum. De «Vastgestelde Prestatie» is dan het gemiddelde van deze prestaties.
• Op de einddatum ontvangt u:
het kapitaal1
+
een terugbetalingspremie gelijk aan de Vastgestelde Prestatie1-2 , als deze laatste positief is. Als de Vastgestelde
Prestatie negatief is, wordt geen enkele terugbetalingspremie gestort, maar ontvangt u niettemin:
het kapitaal1

Voorbeelden
De volgende scenario’s zijn louter informatief. Deze hypothetische analyse mag niet worden gezien als een weerspiegeling van reële resultaten
van de Index of Obligaties in het verleden of in de toekomst. De actuariele rendementsvoeten uit de bovenstaande scenario’s zijn berekend
in US dollars, voor belastingen en andere onkosten die kunnen worden aangerekend door financiele tussenpersonen en gebaseerd op de
inschrijvingsprijs van 102%.

Negatief scenario

Prestatie van de Index ten opzicht van het initieel niveau

•D
 e Index volgt een neerwaartse trend.
•D
 e Vastgestelde Prestatie, gelijk aan

het gemiddelde
van de 31 prestaties van de Index, bedraagt -20,0% in
vergelijking met het initiële niveau.

•O
 p de einddatum ontvangt u:

100,0% van het kapitaal
De bruto actuariële rendementsvoet bedraagt -0,23%1.
1

Terugbetaling:
100% van het kapitaal.

0%

Vastgestelde Prestatie
(gemiddelde van 31 prestaties): -20%
1

Gemiddeld scenario

2

3

4

5

6

7

8

Prestatie van de Index ten opzicht van het initieel niveau

•D
 e Index volgt een opwaartse trend.
•D
 e Vastgestelde Prestatie, gelijk aan

het gemiddelde
van de 31 prestaties van de Index, bedraagt +12,8% in
vergelijking met het initiële niveau.
•O
 p de einddatum ontvangt u:
Het kapitaal + 12,8% = 112,8%1-2 van het kapitaal
De bruto actuariële rendementsvoet bedraagt +1,19%1.

Terugbetaling:
112,8% van het kapitaal

Vermelde Prestatie
(gemiddelde van 31 prestaties): +12,8%

0%

1

Positief scenario

•D
 e Index volgt een opwaartse trend.
•D
 e Vastgestelde Prestatie, gelijk aan

het gemiddelde
van de 31 prestaties van de Index, bedraagt +38,4% in
vergelijking met het initiële niveau.
•O
 p de einddatum ontvangt u:
Het kapitaal + 38,4% = 138,4%1-2 van het kapitaal
De bruto actuariële rendementsvoet bedraagt +3,66%1.

Jaar

2

3

4

5

6

7

8

Jaar

Prestatie van de Index ten opzichte van het initieel niveau
Terugbetaling:
138,4% van het kapitaal
Vermelde Prestatie
(gemiddelde van 31 prestaties): +38,4%

0%

1

2

3

4

5

6

7

8

Jaar

1) Onkosten en belastingen niet inbegrepen, uitbetaald in US dollars, en daardoor onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de
eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling van de Wereldbank.
2) Onderhevig aan bronbelasting.
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De World Bank Green Growth Bond 07/2024 is een complex financieel instrument. U mag hierin alleen beleggen
als u de kenmerken goed begrijpt, en in het bijzonder als u de risico’s begrijpt die hiermee samenhangen. Uw
bank moet bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor dit product. Mocht dit product niet
voor u gepast zijn, dan moet uw bank u hiervoor waarschuwen. Als de bank u een product aanbeveelt als
onderdeel van haar diensten op het gebied van beleggingsadvies, moet zij beoordelen of dit product geschikt is
voor u, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met het product, uw beleggingsdoelstellingen en uw
financiële situatie.

Voordelen
• Belegging in een groene obligatie van de Wereldbank om leningen aan klimaatvriendelijke projecten te steunen.
• Rendement verbonden aan de prestatie van de Ethical Europe Climate Care Index, die bedrijven aanmoedigt op het vlak van
energieoverstapstrategie.

• Het recht om op de einddatum 100% van het kapitaal terugbetaald te krijgen1, ongeacht de prestatie van de Index,
terugbetaald door een emittent van topkwaliteit, met een rating van Aaa/AAA2 (de hoogst mogelijke rating).

Belangrijkste risico’s
Beleggers moeten de risico’s die vermeld zijn in het Prospectus en de Final Terms zorgvuldig lezen. Hieronder volgen enkele
van de risico’s die een belegging in een World Bank Green Growth Bond 07/2024 met zich brengt, zonder exhaustief te zijn:
• Risico van volledig of gedeeltelijk kapitaalverlies:
- Indien de Obligaties worden verkocht vóór de einddatum, kan hun koers erg afwijken (hoger of lager) van hun nominale waarde, aangezien
die onderhevig kan zijn aan sterke schommelingen gedurende de levensduur van de Obligaties, niet alleen afhankelijk van de prestatie van
de Index, maar ook van andere parameters, voornamelijk index-volatiliteit en rentetarieven, en distributiecommisssies inbegrepen in de
inschrijvingsprijs op het tijdstip van de initiële aankoop.
- In geval van wanbetaling door de Wereldbank.
• Geen minimale terugbetalingspremie gegarandeerd bovenop de terugbetaling van het kapitaal in geval van ondermaatse prestaties
van de Index.
• Mogelijke ondermaatse prestatie in vergelijking met de Index: Het op de einddatum van de Obligaties terugbetaalbare bedrag
is uitsluitend gebaseerd op de gemiddelde slotkoers van de Index op de maandelijkse observatiedata en is niet gekoppeld aan de
koers van de Index op welk ander moment ook. Dit kan in het nadeel van de belegger zijn als de reële koers van de Index op de
einddatum of op een ander moment tijdens de looptijd van de Obligaties hoger is dan dit gemiddelde.
•B
 lootstelling aan de wisselkoers US dollar / euro: De in dollar uitgegeven World Bank Green Growth Bond richt zich ook tot de beleggers die
beleggingen in hun portefeuille willen diversifiëren wat betreft de valuta. Dit impliceert een blootstelling aan een valutarisico als ze besluiten
het kapitaal en de potentiële terugbetalingspremie op de einddatum te converteren van US dollar naar euro. Sterker nog, het definitieve
rendement in euro zal niet alleen worden bepaald door het bedrag van de ontvangen terugbetalingspremie, maar ook door de ontwikkeling
van de US dollar ten opzichte van de euro. In de veronderstelling dat op de betaaldatum 1 euro gelijk is aan US dollar 1,25, dan geeft de belegger
EUR 8.000 uit om US dollar 10.000 aan obligaties te kopen. Indien de World Bank Green Growth Bond 07/2024 wordt terugbetaald aan US
dollar 10.000:
- In het geval dat op die datum de US dollar 10% gestegen is ten opzichte van de euro, met het resultaat dat 1 euro gelijk is aan US
dollar 1,14, dan zal het definitieve rendement in euro verbeterd zijn: de omzetting van US dollar 10.000 in euro’s levert de belegger
EUR 8.800 op.
- In het geval dat op die datum de US dollar 15% gedaald is ten opzichte van de euro, met het resultaat dat 1 euro gelijk is aan US Dollar
1,47, dan zal het definitieve rendement in euro slechter zijn: de omzetting van US dollar 10.000 in euro’s levert de belegger EUR 6.800 op.
Het hierboven vermelde risico op kapitaalverlies (na omzetting) bestaat ook als en wanneer de belegger besluit zijn Obligaties te
verkopen vóór de einddatum.
• L iquiditeitsrisico: Hoewel de Obligaties op een gereglementeerde markt genoteerd zijn, is er geen garantie dat u ze kunt verkopen vóór
de einddatum. In normale marktomstandigheden zal de Markt Maker een secundaire markt voor de Obligaties trachten te organiseren.
• Index-gebonden risico’s:
- De Index is slechts recent gelanceerd, op 20 augustus 2015. Er bestaan daarom slechts beperkte historische gegevens.
- De Index is samengesteld uit 30 aandelen en is daarom minder gediversifieerd dan andere indexen, zoals de EURO STOXX 50®.
- De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd worden door de componenten van de Index.
- De historische prestaties houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige prestaties van de Index.
- Indien Solactive de berekening van de Index beëindigt of opschort, mag de Berekeningsagent een opvolgende index aanwijzen.
- In geval van een Wijzigingsmotiverende Gebeurtenis («Amendment Event»)3 zal de Emittent een vervroegde terugbetalingspremie
uitbetalen en dit zo spoedig mogelijk na de Amendment Event (terwijl het kapitaal op de einddatum wordt betaald). De vervroegde
terugbetalingspremie zal de marktprijswaarde zijn van de in elke Obligatie opgenomen effectenoptie, zoals te goeder trouw en op een in
commercieel opzicht redelijke wijze berekend door de Berekeningsagent, en weerspiegelt mogelijk niet de prestatie van de Index doorheen
de hele looptijd van de Obligaties. Daarom profiteren de beleggers niet van - of nemen ze niet deel aan - een stijging in de waarde van de
Index na dergelijke wijziging. Dergelijke vervroegde uitbetalingspremie kan nul zijn, afhankelijk van de marktwaarde van de effectenoptie.
De belegger wordt verzocht het Prospectus (met inbegrip van de documenten waarnaar in het Prospectus wordt verwezen) en de Final
Terms zorgvuldig te lezen voor meer informatie.
1) Exclusief onkosten, uitbetaald in US dollar en daardoor onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem
worden uitbetaald in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling door de Wereldbank.
2) Credit rating van Moody’s/Standard & Poor per 28 oktober 2015.
3) De term Amendment Event betekent het voorkomen van een van de volgende gebeurtenissen: (a) de indexsponsor schort het berekenen van de Index op en de Berekeningsagent
bepaalt te goeder trouw en op een in commercieel opzicht redelijke wijze dat: (i) er geen opvolgende index bestaat of dat de opvolgende index niet meer op de relevante
handelsdagen gepubliceerd wordt en (ii) de berekening van een vervangend niveau voor de Index overeenkomstig de Final Terms de beleggers niet een vergelijkbare financiële
blootstelling biedt of (b) de Berekeningsagent bepaalt te goeder trouw en op een in commercieel opzicht redelijke wijze dat zich een «Wijziging in de Wetgeving» of een «Hedgingontwrichtende Gebeurtenis» («Hedging Disruption Event») heeft voorgedaan. Een «Change in Law» doet zich voor wanneer, als gevolg van wijzigingen in de wetgeving of in de
interpretatie van de wetgeving, het voor de Emittent onwettelijk is geworden om een hedge te houden of aan te schaffen wat betreft de Index of als de Emittent als gevolg
van deze wijzigingen een belangrijke stijging in onkosten voor het onderhouden of aanschaffen van dergelijke hedge zou oplopen. Een «Hedging Disruption Event» doet zich
voor wanneer de Emittent in de praktijk niet in staat is om een hedge met betrekking tot de Index te onderhouden of aan te schaffen. Het bovenstaande is slechts een
samenvatting en beleggers worden verzocht om, voor een gedetailleerde beschrijving van de term Amendment Event, de Final Terms grondig te lezen.
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Belangrijkste kenmerken
Type belegging

 e Obligaties zijn gestructureerde schuldeffecten uitgegeven door de Wereldbank onder haar 2008 Global
D
Debt Issuance Facility Het zijn geen overheidsobligaties. Het zijn directe, ongedekte obligaties van de
Wereldbank. Ze worden uitgegeven in mondiaal formaat en kunnen niet worden ingeruild voor definitieve
obligaties. Door hierop in te schrijven leent u geld aan de Emittent, die zich verbindt om u op de einddatum
100% van het kapitaal (exclusief kosten) in US dollar terug te betalen en u een terugbetalingspremie te
betalen die gelinkt is aan de positieve prestatie (indien aanwezig) van de Index. In geval van wanbetaling van
de Emittent krijgt u mogelijk de bedragen waarop u recht hebt, niet terug en verliest u het kapitaal volledig
of gedeeltelijk.

Gebruik van de opbrengsten	De netto-opbrengsten zullen worden gecrediteerd in een speciale rekening die door de Emittent wordt gebruikt
om de financiering te steunen van projecten die opgezet zijn om de impact van de klimaatverandering te
beperken of om de bevolking te helpen zich aan te passen aan de gevolgen ervan.
Openbaar aanbod

In België en in het Groothertogdom Luxemburg

ISIN code

XS1319581960

Nominale waarde

Vanaf US dollar 5.000.000 tot 150.000.000

Emittent

International Bank for Reconstruction and Development (of «Wereldbank»)
(Moody’s Aaa/stabiel vooruitzicht; Standard & Poor’s AAA/stabiel vooruitzicht; per 28 oktober 2015)

Berekeningsagent

BNP Paribas S.A. (die ook optreedt als hedging-tegenhanger van de Emittent met betrekking tot de Obligaties)

Nominale waarde

US dollar 100

Inschrijvingsprijs

Maximaal 102% van de nominale waarde, m.a.w. US dollar 102

Commissie betaald door
de belegger en inbegrepen
in de inschrijvingsprijs van
102% (geen aparte betaling
door de belegger vereist):

- Een commissie voor de verspreiding en promotie van de Obligaties op voorhand ontvangen door de
deelnemende banken en gelijk aan een jaarlijkse maximumbedrag van 0,55% van de nominale waarde van de
verspreide Obligaties (berekend op basis van 8,5 jaar wat de looptijd van de Obligaties is).
- Een jaarlijks exploitatiehonorarium van 0,04% (op het uitstaande nominale bedrag van de Obligaties) zal
door BNP Paribas Arbitrage S.N.C. worden betaald aan Solactive AG, voor het gebruik van de Index als
onderliggende waarde van de Obligaties.
Inschrijvingsperiode	Van 9.00 uur op 16 november 2015 tot 16.00 uur op 29 december 2015 (tenzij bij vroegtijdige afsluiting, naar
eigen oordeel van de Emittent, zie Final Terms)
Uitgifte-/betaaldatum

8 januari 2016

Verspreiding	Contacteer een van de deelnemende banken die vermeld staat op de website www.GreenGrowthBond.com.
De verdeling tussen de deelnemende banken en eindklanten toe, is beschreven in de Final Terms.
Betalingsagent

Citibank, N.A., London

Noteringsagent in Luxemburg BNP Paribas Securities Services, kantoor Luxemburg
Andere uitgaven d ie
specifiek ten laste van de
inschrijver of koper zijn

- De kosten voor de inschrijvers met betrekking tot het bewaren van de Obligaties in een effectenrekening:
controleer, voordat u zich inschrijft, de eventuele kosten die door uw bank worden aangerekend
- Financiële diensten: controleer, voordat u zich inschrijft, de eventuele kosten die door uw bank worden
aangerekend

Fiscale behandeling van
toepassing op particuliere
beleggers in België (beleggers
van alle categorieën worden
verzocht hun belastingadviseur
te raadplegen over de fiscale
behandeling die op hen van
toepassing is):
Einddatum

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere belegger en is onderhevig aan wijzigingen.
- Bronbelasting: op de einddatum of in geval van een vroegtijdige uitbetaling of terugkoop door de Emittent,
zal elk via een tussenpersoon in België boven de inschrijvingsprijs betaald bedrag onderworpen worden aan
een bronbelasting van 25% (krachtens de huidige wetgeving). De bronbelasting bevrijdt privébeleggers van
hun belastingverplichting.
- TOB (taks op beursverrichtingen):
• Geen TOB op de primaire markt (d.z.w. gedurende de inschrijvingsperiode)
• TOB van 0,09% op de verkoop en aankoop op de secundaire markt (max. EUR 650)
maandag 8 juli 2024

Terugbetaling op de einddatum1 100% van nominale waarde
Vaste coupon

Geen

Terugbetalingspremie
betaald op de einddatum1

Bedrag in US dollar, berekend door de Berekeningsagent overeenkomstig het volgende:
S0 betekent de officiële slotkoers van de Index op de initiële observatiedatum
Si betekent het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de Index op de maandelijkse observatiedatum
Si/S0 – 1 is de «Vastgestelde Prestatie»
- Als Si/S0 – 1 ≤ 0 (Vastgestelde Prestatie negatief of nul): geen premie
- Als Si/S0 – 1> 0 (Vastgestelde Prestatie positief): premie = US dollar 100 × [Si/S0 – 1] (d.w.z. nominale waarde
vermenigvuldigd met Vastgestelde Prestatie)
Documentatie	Het Prospectus en de Final Terms (beiden zoals gedefinieerd op bovenstaande pagina 1) zijn (enkel) in het Engels
beschikbaar op de exclusieve website www.GreenGrowthBond.com
Tijdens de levensduur van de Obligaties zal het jaarlijkse verslag en/of de informatienota, die (enkel) in het
Engels van tijd tot tijd door de Emittent worden gepubliceerd, beschikbaar zijn op de volgende website van de
Emittent: http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/index.html

1) Exclusief onkosten, uitbetaald in US dollar en daardoor onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie,
die hem worden uitbetaald in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling door de Wereldbank.
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Onderliggende index

Ethical Europe Climate Care Index (ISIN-code: DE000SLA03W2)

Initiële observatiedatum

8 januari 2016 (op voorwaarde dat dit een handelsdag is, zoals vastgelegd in de Final Terms)

Maandelijkse observatiedata	21 december 2021, 25 januari 2022, 22 februari 2022, 25 maart 2022, 21 april 2022, 24 mei 2022, 23 juni 2022, 25
juli 2022, 25 augustus 2022, 26 september 2022, 25 oktober 2022, 24 november 2022, 21 december 2022, 25 januari
2023, 22 februari 2023, 24 maart 2023, 21 april 2023, 24 mei 2023, 26 juni 2023, 25 juli 2023, 25 augustus 2023,
25 september 2023, 25 oktober 2023, 24 november 2023, 20 december 2023, 25 januari 2024, 23 februari 2024, 22
maart 2024, 22 april 2024, 24 mei 2024 en 18 juni 2024 (op voorwaarde dat dit handelsdagen zijn, zoals vastgelegd in
de Final Terms)
Marktwaarde	Dagelijks gepubliceerd en bij uw bank beschikbaar (alleen als uw bank deze dienst aanbiedt; vraag dit na bij uw
bank voordat u inschrijft op de Obligatie)
Verkoop vóór de einddatum	Gelieve contact op te nemen met uw bank om uw Obligaties vóór de einddatum te verkopen. De Market Maker
zal onder normale omstandigheden een secundaire markt trachten te organiseren tijdens de openingsuren
met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. Gelieve contact op te nemen met uw bank om te weten te
komen of er eventueel brokerskosten van toepassing zijn.
Notering

Luxembourg Stock Exchange (gereglementeerde markt)

Op de Obligatie
Het Engelse recht
toepasselijk recht
Bijkomende informatie voor - Wegens het in de Obligatie ingebouwde afgeleide component, wordt dit gestructureerd schuldeffect
het openbaar aanbod in
beschouwd als een afgeleid instrument.
België:
- In het kader van de uitgifte van dit product dat in België zal worden verspreid, heeft de Emittent van zijn Belgisch
juridisch vertegenwoordiger de bevestiging ontvangen dat dit product naar beste weten voldoet aan het Belgische
Wetboek van Economisch Recht en meer bepaald aan die hoofdstukken die gaan over onrechtmatige bedingen.
- Elke van de deelnemende banken zal u op verzoek de contactgegevens verstrekken van haar ombudsman
of van een gelijkaardige afdeling die verantwoordelijk is voor het behandelen van claims. In geval van een
klacht, wanneer de belegger niet tevreden is met het antwoord van zijn/haar bank, dan kan de belegger
een claim indienen via de website (Nederlands) http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen;
(Frans) www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte; (Engels) http://www.ombudsfin.be/en/
individuals/introduce-complaint.
Market Maker

BNP Paribas Arbitrage S.N.C.
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Dit marketingdocument is door de Emittent samengesteld voor gebruik en verspreiding uitsluitend in België en in geen andere jurisdictie. De
nauwkeurigheid, volledigheid of relevantie van de in deze brochure verstrekte informatie is niet gegarandeerd, hoewel dergelijke informatie verkregen
is uit bronnen die ernstig zijn en als betrouwbaar worden beschouwd. Deze brochure mag niet worden opgevat als een verzoek of een aanbod
tot inschrijving, een juridisch, fiscaal of ander advies, of een aanbeveling om enige transactie aan te gaan. De informatie in deze brochure vormt
geen aanbeveling van het instrument waarnaar verwezen wordt. De brochure biedt slechts informatie en is niet bedoeld als hetzij een aanbeveling
om financiële producten aan te kopen hetzij een aanbod of uitnodiging tot inschrijving. Ieder aanbod tot inschrijving zal gebeuren op basis van
het Prospectus en de Final Terms opgesteld door de Emittent of namens de Emittent. Beleggers dienen zorgvuldig de in het Prospectus en in
de Final Terms beschreven risico’s te lezen. Beleggers dienen de compatibiliteit van een belegging in Obligaties met hun eigen patrimoniale en
financiële situatie en hun beleggingsdoelstellingen te analyseren. Ze dienen hun eigen analyse uit te voeren - zonder exclusief te vertrouwen op de
hen verstrekte informatie - van de voordelen en risico’s van de obligaties wat betreft juridische, fiscale en boekhoudkundige kwesties door indien
nodig hun eigen relevante adviseurs of ander gekwalificeerde personen te raadplegen. Een beslissing om te beleggen in een Green Growth Bond mag
niet worden genomen, vertrouwend op deze brochure maar moet worden genomen op basis van het Prospectus en de Final Terms. De beleggers
worden blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent. Solactive AG streeft ernaar om naar best vermogen zorg te dragen voor de juistheid van
de berekening van de Index. Er rust geen verplichting op Solactive AG – ongeacht mogelijke verplichtingen tegenover emittenten – om derden te
adviseren, inclusief beleggers en/of financiële tussenpersonen, over enige fouten in de Index. In geen enkel geval wordt de uitgifte van de Obligaties
gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Solactive, en Solactive biedt geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, voor de resultaten
door gebruik te maken van de Index en/of de niveaus waarop een index staat op enig moment op enige datum of anderszins.
Meer informatie over het product en over de deelnemende vindt u op www.GreenGrowthBond.com

Entiteit die verantwoordelijk is voor de publicatie van dit marketingdocument: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, 1818 H Street,
NW Washington, DC 20433, VERENIGDE STATEN.
28 oktober 2015. Foto’s door: Strategie.

