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BP 30.04.2019 

 

SAMENVATTING VAN HET BASISPROSPECTUS (IN DE NEDERLANDSE TAAL) 

 

Samenvattingen bestaan uit openbaarmakingsverplichtingen die "Elementen" genoemd worden. Deze 
elementen zijn genummerd in Afdelingen A - E (A.1 - E.7).  

 

Deze samenvatting bevat alle Elementen die verplicht moeten worden opgenomen in een samenvatting 
voor dit type effecten en Emittent. Aangezien sommige Elementen niet behandeld dienen te worden, kan 
het zijn dat er lacunes zitten in de nummering van de Elementen.  

 

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

 

Elemen
t 

Afdeling A - Inleiding en waarschuwingen 

A.1 Waarschuwingen. Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het 
Basisprospectus. Elke beslissing om te beleggen in de Effecten moet 
gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Basisprospectus 
door de belegger. 

 

Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat als een vordering 
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus wordt voorgelegd 
aan een rechtbank, de eiser volgens nationale wetgeving van de 
respectievelijke lidstaat van de Europese Economische Ruimte eventueel de 
kosten moet dragen van het vertalen van het document voordat de 
rechtsvordering wordt ingesteld.  

 

Personen die verantwoordelijk zijn voor de samenvatting met inbegrip van 
een vertaling ervan, of die de voorbereiding hebben verzorgd, kunnen 
aansprakelijk worden gesteld, maar alleen als de samenvatting misleidend, 
onjuist of inconsistent is als deze samen wordt gelezen met andere delen van 
het Basisprospectus of niet de kerngegevens bevat als deze samen wordt 
gelezen met andere delen van het Basisprospectus.  

 

UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Zwitserland, en 
Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Zwisterland, in zijn hoedanigheid als 
Emittent, aanvaardt verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze 
Samenvatting (met inbegrip van enigerlei vertaling ervan) conform afdeling 5 
paragraaf 2b nr. 4 van de Duitse prospectuswet (Wertpapierprospektgesetz). 

 

A.2 Toestemmingen 
voor het gebruik 
van het 

[Niet van toepassing. De Effecten worden niet aangeboden aan het publiek.] 

 

[Niet van toepassing. De Emittent geeft geen toestemming voor het gebruik 
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Prospectus.  
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Duidelijk bericht 
aan de beleggers 
dat informatie over 
de voorwaarden 
van een aanbieding 
door een financiële 

van het Basisprospectus.] 

 

[[De Emittent geeft toestemming voor het gebruik van het Basisprospectus 
samen met de desbetreffende Uiteindelijke Voorwaarden in het kader van 
een openbare aanbieding van de Effecten (een "Openbare Aanbieding") 
door [UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am 

Main, Duitsland] [en] [specificeer andere manager: []], [elk] in zijn rol als 
manager met betrekking tot de Effecten, ([elk een] [de] “Manager” [of, in 
voorkomend geval, “Bevoegde Aanbieder”]) [alsook] [specificeer 

aanvullende financiële tussenpersonen: []] (samen met de Manager[s] elk 
een “Bevoegde Aanbieder”) op de volgende basis:] 

 

[De Emittent geeft toestemming voor het gebruik van het Basisprospectus 
samen met de desbetreffende Uiteindelijke Voorwaarden in het kader van 
een openbare aanbieding van de Effecten (een "Openbare Aanbieding") 
door elke financiële tussenpersoon (elk een “Bevoegde Aanbieder”) die 
bevoegd is om dergelijke aanbiedingen uit te brengen volgens de richtlijn 
betreffende markten voor financiële instrumenten (Richtlijn 2004/39/EG) op 
de volgende basis:] 

 

(a) de desbetreffende Openbare Aanbieding vindt plaats [specificeer 

Aanbiedingsperiode: []] (de "Aanbiedingsperiode"); 

 

(b) de desbetreffende Openbare Aanbieding mag alleen worden 
uitgebracht in [de Bondsrepubliek Duitsland] [,][en] [Oostenrijk] 
[,][en] [België] [,][en] [Frankrijk] [,][en] [Liechtenstein] [,][en] 
[Luxemburg] [,][en] [Nederland] [,][en] [de Italiaanse Republiek] 
[,][en] [het Koninkrijk Spanje] [,][en] [het Verenigd Koninkrijk] (elk 
een "Rechtsgebied voor een Openbare Aanbieding"); 

 

(c) de desbetreffende Bevoegde Aanbieder moet bevoegd zijn om 
dergelijke aanbiedingen in het betreffende Rechtsgebied voor 
Openbare Aanbiedingen te doen volgens de richtlijn betreffende 
markten voor financiële instrumenten(Richtlijn 2004/39/EG), en als 
een Bevoegde Aanbieder zijn bevoegdheid verliest dan eindigt 
daarmee ook de bovengenoemde toestemming van de Emittent; 

 

[(d) de desbetreffende Bevoegde Aanbieder [andere dan de Manager] 
moet voldoen aan [indien van toepassing, specificeer aanvullende 

heldere en objectieve voorwaarden: []] en 

 

([d][e]) elke Bevoegde Aanbieder [andere dan de Manager] moet 
voldoen aan de toepasselijke verkoopbeperkingen als ware hij een 
Manager. 

 

De informatie betreffende de voorwaarden van de Openbare 
Aanbieding van de effecten zal aan beleggers kenbaar worden 
gemaakt door elke Bevoegde Aanbieder op het moment dat de 
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tussenpersoon moet 
worden verstrekt op 
het moment dat de 
aanbieding door die 
financiële 
tussenpersoon 
plaatsvindt 

aanbieding wordt gedaan.] 

 

Elemen
t 

Afdeling B - Emittent  

B.1 Wettelijke en handelsnaam 
van de emittent. 

 

De wettelijke en handelsnaam van de Emittent is UBS AG (de 
"Emittent" en samen met haar dochterondernemingen "UBS AG 
(consolidated)", of "UBS AG Group" en samen met UBS Group 
AG, de holdingmaatschappij van UBS AG, en haar 
dochterondernemingen, "UBS Group", "Group", "UBS" of "UBS 
Group AG (consolidated)"). 

 

B.2 Vestigingsplaats, 
rechtsvorm, wetgeving en 
land van oprichting van de 
emittent. 

UBS AG in haar huidige vorm werd opgericht op 29 juni 1998 door de 
fusie van Union Bank of Switzerland (opgericht in 1862) en Swiss 
Bank Corporation (opgericht in 1872). UBS AG is opgenomen in het 
Handelsregister van het kanton Zürich en het kanton Bazel-Stad. Het 
handelsregisternummer is CHE-101.329.561. 

 

UBS AG is opgericht en gevestigd in Zwitserland en opereert onder 
het Zwitserse Obligatiewetboek als een Aktiengesellschaft, een 
vennootschap op aandelen. 

 

De adressen en telefoonnummers van de twee statutaire zetels en 
hoofdvestigingen van UBS AG zijn: Bahnhofstrasse 45, CH-8001 
Zürich, Zwitserland, telefoon +41 44 234 1111; en Aeschenvorstadt 1, 
CH-4051 Basel, Zwitserland, telefoon +41 61 288 5050. 

B.4b Een beschrijving van de 
trends die een impact 
hebben op de emittent of 
de sectoren waarin deze 
actief is 

Informatie over trends 

 

Zoals aangegeven in het eerste kwartaal rapport 2019 van de UBS 
Group is het algehele groeitempo gedaald als gevolg van een 
gesynchroniseerde mondiale vertraging. Verwacht wordt dat de 
economische groei en de markten zich zullen blijven herstellen en zich 
zullen stabiliseren op verschillende snelheden tussen regio’s en 
activaklassen. Verwacht wordt dat hogere belegde activa zullen leiden 
tot een toename van de recurrente inkomsten in Global Wealth 
Management en Asset Management, vergeleken met het eerste 
kwartaal van 2019. Verder herstel zou een aanhoudende verbetering 
van de marktactiviteit en het klantensentiment in onze business 
vereisen. UBS zal haar strategie met discipline blijven uitvoeren, 
gefocust op het in balans houden van efficiëntie en investeringen voor 
groei, het realiseren van haar rendementsdoelstellingen en het creëren 
van duurzame langetermijnwaard voor UBS-aandeelhouders.   

 

B.5 Beschrijving van de groep 
en de positie van de 

UBS AG is een Zwitserse bank en de moederonderneming van de UBS 
AG Group. Zij is 100 % eigendom van de UBS Group AG, de 
holdingmaatschappij van de UBS Group. UBS werkt als een groep met 
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emittent binnen de groep 

 

vier divisies en een Corporate Center. 

 

In 2014 begon UBS de juridische structuur van haar onderneming aan 
te passen om de afwikkelbaarheid van de Group te verbeteren in 
reactie op too-big-to-fail-eisen in Zwitserland en herstel- en 
afwikkelingsreguleringen in andere landen waar de Group actief is. In 
december 2014 werd UBS Group AG de holding van de Group.  

 

In 2015 droeg UBS AG haar bedrijfstakken particulier en zakelijk 
bankieren en vermogensbeheer, die genoteerd stonden in 
Zwitserland, over aan het nieuw opgerichte UBS Switzerland AG, een 
bankdochter van UBS AG in Zwitserland. In 2016 werd UBS Americas 
Holding LLC aangewezen als de tussenliggende holdingmaatschappij 
voor de dochterondernemingen van UBS in de VS en fuseerde UBS 
haar vermogensbeheerdochters in verschillende Europese landen tot 
UBS Europe SE, de Europese dochteronderneming van UBS met 
hoofdkantoor in Duitsland. Daarnaast droeg UBS de meerderheid van 
de operationele dochterondernemingen van Activabeheer over aan 
UBS Asset Management AG.  

 

ABS Business Solutions AG, een volledige dochteronderneming van 
UBS Group AG, werd in 2015 opgericht en fungeert als de het 
servicebedrijf van de Group. In 2017 werden de gedeelde 
servicefuncties van UBS in Zwitserland en het VK overgedragen van 
UBS AG aan UBS Business Solutions AG. UBS voltooide ook de 
overdracht van gedeelde servicefuncties in de VS aan haar 
servicebedrijf in de VS, UBS Business Solutions US LLC, een volledige 
dochteronderneming van UBS Americas Holding LLC. 

 

In maart 2019 fuseerden de hoofdzetel van een dochteronderneming 
van UBS Limited VK en UBS Europe SE voorafgaand aan het geplande 
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Voormalige klanten en 
andere tegenpartijen van UBS Limited die kunnen worden bediend 
door UBS AGs vestiging in Londen migreerden voorafgaand aan de 
fusie naar UBS AGs vestiging in Londen. 

 

UBS blijft verdere veranderingen in de wettelijke structuur van de 
Group overwegen in reactie op wettelijke vereisten en andere externe 
ontwikkelingen. Dergelijke veranderingen kunnen verdere consolidatie 
van operationele dochterondernemingen in de EU omvatten, alsook 
aanpassingen aan de boekingsentiteit of de locatie van producten en 
diensten.  

 

B.10 Kwalificaties in het 
auditrapport. 

 

Niet van toepassing. Er zijn geen kwalificaties in de auditrapporten 
over de geconsolideerde jaarrekeningen van UBS AG en de 
onafhankelijke jaarrekeningen van UBS AG voor de jaren die 
eindigden op 31 december 2018 en 31 december 2017. 

 

B.12 Geselecteerde belangrijke 
historische financiële 
informatie. 

UBS AG heeft de geselecteerde geconsolideerde jaarrekening in de 
tabel hieronder voor de jaren die eindigden op 31 december 2018, 
2017 en 2016 uit het Jaarverslag van 2018 gehaald. Hierin staan de 
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 gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen van UBS AG, alsook 
aanvullende ongecontroleerde geconsolideerde financiële informatie, 
voor het jaar dat eindigde op 31 december 2018 en vergelijkbare 
cijfers voor de jaren die eindigden op 31 december 2017 en 2016.  

De geselecteerde geconsolideerde financiële informatie opgenomen in 
de onderstaande tabel voor het kwartaal eindigde op 31 maart 2019 
en 31 maart 2018 was afgeleid van het  UBS AG eerste kwartaal 2019 
rapport, dat de tussentijdse geconsolideerde financiële UBS AG 
verklaringen bevat (niet gecontroleerd), evenals aanvullende niet-
geauditeerde geconsolideerde financiële informatie voor het kwartaal 
eindigend op 31 maart 2019 en vergelijkende cijfers voor het kwartaal 
eindigend op 31 maart 2018. 

De geconsolideerde jaarrekening werd opgemaakt in 
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards 
("IFRS"), uitgegeven door het International Accounting Standards 
Board en zijn weergegeven in US dollars. Met ingang van 1 oktober 
2018 is de functionele valuta van UBS Group AG en UBS AGs 
hoofdkantoor in Zwitserland gewijzigd van Zwitserse franken naar 
Amerikaanse dollars en die van de Londense vestiging van UBS AG 
van Britse ponden naar Amerikaanse dollars, overeenkomstig de 
vereisten van internationale standaard voor jaarrekeningen 
(International Accounting Standard of IAS) 21, De gevolgen van 
wisselkoerswijzigingen. De presentatievaluta van UBS AGs 
geconsolideerde jaarrekening, is ook gewijzigd van Zwitserse franken 
naar Amerikaanse dollars, om deze af te stemmen op de functionele 
wijzigingen in valuta van belangrijke groepsentiteiten.  
Groepsentiteiten. Voorgaande periodes zijn herrekend voor deze 
valutawijziging in de presentatievaluta. Activa, passiva en het totale 
eigen vermogen werden omgezet naar US dollars tegen de 
slotkoersen die van toepassing waren op de respectievelijke 
balansdata, waarbij de baten en lasten werden omgerekend tegen de 
respectievelijke gemiddelde koersen die van toepassing waren voor de 
betreffende periodes. 

 

Informatie voor de jaren die eindigden op 31 december 2018, 2017 
en 2016 die in de tabel hieronder als niet-geauditeerd vermeld staat, 
is opgenomen in het jaarverslag van 2018, maar is niet geauditeerd 
op grond van het feit dat de respectievelijke publicaties niet verplicht 
zijn onder IFRS, en daarom geen onderdeel uitmaken van de 
geauditeerde jaarrekeningen. 

 

 
Vanaf of voor het kwartaal 

dat eindigde op 
Vanaf of voor het jaar dat eindigde op 

in USD mln, tenzij anders aangegeven 31.3.19 31.3.18 31.12.18 31.12.17 31.12.16 

 
 

Niet-
geauditeerd 

geauditeerd, tenzij anders aangegeven 

Resultaten 

Bedrijfsresultaat 7.343 8.301 30,642 30,044 28,831 

Bedrijfskosten 5.890 6.404 25,184 24,969 24,643 

Bedrijfswinst/(verlies) vóór belastingen 1.454 1.897 5,458 5,076 4,188 

Nettowinst/(-verlies) toerekenbaar aan 
aandeelhouders 

1.069 1.412 4,107 758 3,351 
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Rentabiliteit en groei 

Rendement eigen vermogen (%)1 8,1* 10,7* 7.9* 1.4* 6.0* 

Rendement op tastbaar eigen vermogen (%) 2 9,3* 12,3* 9.1* 1.6* 6.9* 

Cost/income-ratio (%) 3 12,3* 16,3* 11.9* 2.3* 10.2* 

Rendement op risicogewogen activa, bruto (%) 4 11,1 13,1* 12.0* 12.8* 13.1* 

Rendement op hefboomrationoemer, bruto (%) 5 3,2 3,6* 3.4* 3.4* 3.2* 

Ratio kosten / inkomsten (%)6 80,0 76,9 81.9* 82.7* 85.4* 

Netto winstgroei (%)7 (24,4* (16,4)* 441.9* (77.4)* (48.5)* 

 

Middelen 

 

Totale activa 956.737 965.224 958,055 940,020 919,236 

Vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders 53.216 53.185 52,256 51,987 52,957 

Tier 1-kernkapitaalkapitaal 8,9  34.933 35.060 34,608 34,100* 31,879* 

Risicogewogen activa 8 266.581 266.202* 262,840* 242,725* 219,330* 

Tier 1-kernkapitaalratio (%)*8 13,1* 13,2* 13.2* 14.0* 14.5* 

Going concern-kapitaalratio (%) 8 17,0 15,9* 16.1* 15.6* 16.3* 

Totale verliesabsorberende capaciteitratio (%) 8 32,2 30,7* 31.3* 31.4* 29.6* 

Hefboomrationoemer 8 911.410* 926.914* 904,458* 910,133* 855,718* 

Tier 1-kernhefboomratio (%)*8 3,83* 3,78* 3.83* 3.75* 3.73* 

Bedrijfshefboomratio (%)*8 5,0* 4,6* 4.7* 4.2* 4.2* 

Totale verliesabsorberende capaciteit 
hefboomratio (%) 8 

9,4 8,8* 9.1* 8.4* 7.6* 

Overige 

Geïnvesteerde activa (USD mld) 10 3.318 3.309 3,101 3,262 2,761 

Personeel (voltijdsequivalenten) 47.773 46.433* 47,643* 46,009* 56,208* 

* niet-geauditeerd 

 

1 Berekend als nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van 
goodwill en immateriële activa (waar van toepassing omgerekend in jaarcijfers)/gemiddeld vermogen toerekenbaar aan 
aandeelhouders min gemiddelde goodwill en immateriële activa.  

2 Bedrijfskosten/bedrijfsinkomsten vóór kredietverlies (kosten) of -invordering. Deze waarde biedt informatie over de 
efficiëntie van het bedrijf door bedrijfskosten te vergelijken met bruto-inkomsten. De definitie van de teller voor het 
rendement op het materiële eigen vermogen is herzien om deze in overeenstemming te brengen met de tellers voor het 
rendement eigen vermogen en rendement op CET1-kapitaal; d.w.z. het wordt niet langer gecorrigeerd voor amortisatie en 
bijzondere waardevermindering van goodwill en immateriële. middelen. Eerdere perioden zijn aangepast.Dit kengetal biedt 
informatie over de rentabiliteit van het bedrijf ten opzichte van het tastbaar eigen vermogen. 

3 Berekend als nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders / gemiddeld eigen vermogen / gemiddeld eigen vermogen (tier 
1-kapitaal). Deze maatstaf geeft informatie over de rentabiliteit van de onderneming ten opzichte van het basisvermogen. 

4 Berekend als bedrijfsopbrengsten vóór aftrek van kredietschade of -recuperatie (geannualiseerd indien van toepassing) / 
gemiddelde risicowegingsfactor van de activa. Deze maatstaf geeft informatie over de opbrengsten van de onderneming in 
relatie tot het risicokapitaal. 

5 Berekend als bedrijfsopbrengsten vóór de aftrek van kredietschade of -recuperatie (geannualiseerd indien van toepassing) 
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/ gemiddelde hefboomwerkingsratio. Deze maatstaf geeft informatie over de opbrengsten van de onderneming in relatie 
tot de hefboomwerkingsratio. 

6 Berekend als bedrijfskosten / bedrijfsopbrengsten vóór kredietverlieskosten of opbrengsten. Deze maatstaf geeft 
informatie over de efficiëntie van het bedrijf door de bedrijfskosten te vergelijken met de bruto inkomsten. 

7 Berekend als verandering in netto winst aan te rekenen aan aandeelhouders uit het voortzetten van activiteiten tussen 
huidige en vergelijkingsperiodes / netto winst aan te rekenen aan aandeelhouders uit het voortzetten van activiteiten van 
de vergelijkingsperiode. Deze maatstaf geeft informatie over winstgroei in vergelijking met de voorgaande jaarperiode.  

8 Op basis van de Zwitserse. een systeemrelevant bankkader met ingang van 1 januari 2020 

9  Informatie zoals gepubliceerd in Zwitserse frank in het jaarverslag van 2017 voor de periode eindigend op 31 december 
2017 (CHF 33.240 miljone) en in het jaarverslag 2016 van UBS Group AG en UBS AG voor de periode eindigend op 31 
december 2016 (CHF 32.447 miljoen) werd geauditeerd. 

10 Omvat belegd vermogen voor globaal vermogensmanagement, vermogensbeheer en persoonlijk en zakelijk bankieren. 

 

 

 Verklaring belangrijke 
negatieve wijzigingen. 

Er zijn geen belangrijke negatieve wijzigingen geweest in de 
vooruitzichten voor UBS AG of UBS AG Group sinds 31 december 
2018. 

 

  

 wijzigingen in de 
financiële of 
handelspositie. 

Er zijn geen belangrijke wijzigingen geweest in de financiële of 
handelspositie voor UBS AG of UBS AG Group sinds maart 2019, het 
einde van de laatste financiële periode waarvoor financiële informatie 
werd gepubliceerd. 

 

B.15 Hoofdactiviteiten van de 
Emittent. 

UBS AG met zijn dochterondernemingen (samen “UBS AG 
consolidated”, of UBS AG Group”; samen met UBS Group AG, het 
holdingbedrijf van UBS AG, en zijn dochterondernemingen, “UBS 
Group”, “Group”, “UBS” of “UBS Group AG Consolidated”) biedt 
financieel advies en oplossingen aan particuliere, institutionele en 
zakelijke klanten over de hele wereld, alsook particuliere klanten in 
Zwitserland. De bedrijfsstructuur van de Group bestaat uit het 
Corporate Center en vier zakelijke divisies: Internationaal 
Vermogensbeheer, Particulier & Zakelijk Bankieren, Activabeheer en 
de Investeringsbank. De strategie van UBS draait om haar 
toonaangevende bedrijf voor Internationaal Vermogensbeheer en haar 
vooraanstaande universele bank in Zwitserland, die worden versterkt 
door Activabeheer en de Investeringsbank. UBS richt zich op bedrijven 
waarvan zij gelooft dat ze een sterkte concurrentiepositie hebben in 
hun doelmarkten, kapitaalefficiënt zijn en een aantrekkelijke 
structurele groei op lange termijn of winstgevende vooruitzichten 
hebben. 

 

Volgens artikel 2 van de Statuten van UBS AG van 26 april 2018 
("Statuten") is het doel van UBS AG de exploitatie van een bank. Het 
toepassingsgebied van haar bedrijfsactiviteiten strekt zich uit tot alle 
soorten bank-, financiële, advies-, handels- en serviceactiviteiten in 
Zwitserland en daarbuiten. UBS AG kan filialen en agentschappen 
oprichten, alsook banken, financiële bedrijven en andere 
ondernemingen van welke soort dan ook in Zwitserland en 
daarbuiten, participeren in deze ondernemingen en het beheer ervan 
verzorgen. UBS AG is bevoegd om vastgoed en bouwrechten te 
verwerven, verpanden en verkopen in Zwitserland en daarbuiten. UBS 
AG mag geld lenen en investeren op de kapitaalmarkten. UBS AG is 
onderdeel van een groep bedrijven die worden beheerd door de 
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moederonderneming van de groep, UBS Group AG. Zij mag de 
belangen van de moederonderneming of die van andere 
ondernemingen in de groep behartigen. Zij mag leningen, garanties 
en andere soorten financiering en zekerheden afgeven voor 
ondernemingen in de groep. 

 

B.16 Directe of indirecte 
participaties of 
controleovereenkomsten 
van de emittent. 

 

UBS Group AG bezit 100 % van de uitstaande aandelen van UBS AG. 

B.17 Kredietratings toegewezen 
aan de emittent of haar 
schuldbewijzen. 

De kredietratingbureaus Standard & Poor's Credit Market Services 
Europe Limited ("Standard & Poor's"), Moody's Deutschland GmbH 
("Moody's"), Fitch Ratings Limited ("Fitch Ratings"), en Scope 
Ratings AG ("Scope Ratings") hebben aangevraagde kredietratings 
gepubliceerd die hun beoordeling van de kredietwaardigheid van UBS 
AG weergeven, d.w.z. haar vermogen om tijdig aan haar 
betalingsverplichtingen, zoals betalingen van hoofdsom of interest 
voor langetermijnleningen, ook wel bekend als schuldaflossing, te 
voldoen. De ratings van Fitch Ratings, Standard & Poor's en Scope 
Ratings kunnen worden voorzien van een plus- of minteken, en die 
van Moody's van een cijfer. Deze aanvullende kenmerken geven de 
relatieve positie binnen de respectievelijke ratingklasse aan. UBS AG 
heeft een long-term counterparty credit rating van A+ (vooruitzicht: 
stabiel) van Standard & Poor's, een long-term senior debt rating van 
Aa3 (vooruitzicht: stabiel) van Moody's, een long-term issuer default 
rating van AA- (vooruitzicht: stabiel) van Fitch Ratings en een issuer 
rating van AA- (vooruitzicht: stabiel) van Scope Ratings. 

 

Alle bovenvermelde bureaus zijn geregistreerd als 
kredietratingbureaus conform Verordening (EG) nr. 1060/2009, zoals 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 513/2011.  

 

De Effecten hebben [g]een rating [[voeg rating in: [·]] door [voeg 
kredietbeoordelingsbureau in: [·]]] gekregen. 

 

Element Afdeling C – Effecten0F1 

C.1 Type en klasse van 
de effecten, 
identificatienumm
er. 

Type en vorm van de Effecten  

De Effecten zijn [certificaten] [notes]. 

 

[in geval van Effecten onder Duits recht vertegenwoordigd door een Globaal 
Effect, voeg in: De Effecten worden aan toonder uitgegeven als effecten in 
de zin van § 793 Duitse Burgerlijk Wetboek en worden bij uitgifte 
vertegenwoordigd door [een of meer permanente globale effect(en) aan 
toonder (elk een "Globaal Effect")] [een tijdelijk globaal effect aan toonder 
(elk een "Tijdelijk Globaal Effect") inwisselbaar bij certificatie van een niet-
Amerikaanse effectieve eigendom voor een permanent globaal effect aan 

                                                 
1 Het gebruik van het symbool "*" in de volgende Afdeling C - Effecten geeft aan dat de desbetreffende informatie voor elke 

reeks Effecten, met betrekking tot Multireeks Effecten en indien van toepassing, in een tabel kan worden getoond. 
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toonder (elk een "Permanent Globaal Effect", en samen met het Tijdelijk 
Globaal Effect, een "Globaal Effect")]. Er worden geen Effecten aan 
toonder uitgegeven of ingewisseld voor Effecten aan toonder, ongeacht of 
dit op een verzoek van een Effectenhouder is. 

 

[Elk] [[Het] Globaal Effect wordt gedeponeerd bij [een depositaris uit naam 
van] [Clearstream Banking AG ("Clearstream, Duitsland")] [Clearstream 
Banking S.A. ("Clearstream, Luxemburg")] [en/of] [Euroclear Bank 
S.A./N.V. ("Euroclear")].] 

 

[in geval van Effecten onder Engels recht vertegenwoordigd door een 
Globaal Effect, voeg in: De Effecten worden aan toonder uitgegeven en 
worden bij uitgifte vertegenwoordigd door [een of meer permanente globale 
effect(en) aan toonder (elk een "Globaal Effect")] [een tijdelijk globaal 
effect aan toonder (elk een "Tijdelijk Globaal Effect") inwisselbaar bij 
certificatie van een niet-Amerikaanse effectieve eigendom voor een 
permanent globaal effect aan toonder (elk een "Permanent Globaal 
Effect", en samen met het Tijdelijk Globaal Effect, een "Globaal Effect")]. 
Er worden geen Effecten aan toonder uitgegeven of ingewisseld voor 
Effecten aan toonder, ongeacht of dit op een verzoek van een 
Effectenhouder is. 

 

[Elk] [[Het] Globaal Effect wordt gedeponeerd bij [een depositaris uit naam 
van] [Clearstream Banking AG ("Clearstream, Duitsland")] [Clearstream 
Banking S.A. ("Clearstream, Luxemburg")] [en/of] [Euroclear Bank 
S.A./N.V. ("Euroclear")].] 

 

[in geval van Effecten onder Zwitsers recht, voeg in: De Effecten worden 
uitgegeven [in de vorm van permanente globale effecten aan toonder 
(Globalurkunden, "Zwitserse Globale Effecten") conform artikel 973b van 
het Zwitserse Obligatiewetboek ("OW")] [als ongecertificeerde effecten 
(Wertrechte; "Ongecertificeerde effecten") conform artikel 973c van het 
Zwitserse Obligatiewetboek ("OW")]. [Zwitserse Globale Effecten worden 
gedeponeerd bij] [Ongecertificeerde Effecten worden geregistreerd in het 
hoofdregister van] een Zwitserse depositaris (Verwahrungsstelle; “FISA-
depositaris”) volgens de Zwitserse federale wet over intermediair 
aangehouden effecten (Swiss Federal Act on Intermediated Securities of 
"FISA"). Bij (a) [het deponeren van de Zwitserse Globale Effecten bij de 
desbetreffende FISA-depositaris] [het invoeren van de Ongecertificeerde 
Effecten in het hoofdregister van een FISA-depositaris] en (b) het boeken van 
de Effecten naar een effectenrekening bij een FISA-depositaris, vormen de 
[Zwitserse Globale Effecten] [de Ongecertificeerde Effecten] intermediair 
aangehouden effecten in de zin van de FISA (Bucheffekten; “Intermediair 
Aangehouden Effecten”). De Emittent zal normaal gesproken SIX SIS AG, 
Baslerstrasse 100, CH-4600 Olten, Zwitserland, ("SIS") kiezen als FISA-
depositaris, maar behoudt zich het recht voor om een andere FISA-
depositaris te kiezen, waaronder UBS AG. 

 

Intermediair Aangehouden Effecten worden overgedragen of anderszins 
vervreemd in overeenstemming met de FISA en desbetreffende 
overeenkomsten met de respectievelijke FISA-depositaris (met name geldt 
dat noch de Intermediair Aangehouden Effecten, noch enige rechten met 
betrekking tot de Intermediair Aangehouden Effecten mogen worden 
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overgedragen door middel van toekenning conform artikelen 164 et seq. 
OW zonder voorafgaande toestemming van de Emittent).  

 

[De houders van de Effecten hebben op geen enig moment het recht om (a) 
een conversie van Ongecertificeerde Effecten naar fysieke effecten en/of (b) 
levering van fysieke effecten te vragen.] [Tenzij anders voorzien in de 
Voorwaarden van de Effecten, mag de Emmitent op ieder moment en 
zonder toestemming van de houders van de respectievelijke Effecten, 
Zwitserse Globale Effecten die Intermediair Aangehouden Effecten 
vertegenwoordigen, converteren naar Intermediair Aangehouden Effecten 
en vice versa.] Om twijfel te voorkomen en ongeacht een dergelijke 
conversie, vertegenwoordigen [Zwitserse Globale Effecten] 
[Ongecertificeerde Effecten] op enige moment Intermediair Aangehouden 
Effecten.] 

 

[in geval van Zweedse Effecten, voeg in: De Effecten (ook de "Zweedse 
Effecten") worden afgewikkeld via Euroclear Zweden AB ("Euroclear 
Zweden") als desbetreffend Clearing-systeem en worden uitgegeven in 
ongecertificeerde en gedematerialiseerde girale vorm, en geregistreerd bij 
Euroclear Zweden in overeenstemming met de Zweedse Wet Centrale 
Effectenbewaarinstellingen en Financiële Instrumentenrekeningen (lag 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 
instrument). Er worden geen fysieke effecten, zoals globale tijdelijke of 
permanente effecten of definitieve effecten, uitgegeven met betrekking tot 
Zweedse Effecten.]  

 

[in geval van Finse Effecten, voeg in: De Effecten (ook de "Finse Effecten") 
worden afgewikkeld via Euroclear Finland Ltd ("Euroclear Finland") als 
desbetreffend Clearing-systeem en worden uitgegeven in ongecertificeerde 
en gedematerialiseerde girale vorm, en geregistreerd bij Euroclear Finland in 
overeenstemming met de Finse Wet op het Girale Systeem en Clearing en 
Afwikkeling (laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta) en de Finse 
Wet op Girale Rekeningen (1991/827) (laki arvo-osuustileistä). Er worden 
geen fysieke effecten, zoals globale tijdelijke of permanente effecten of 
definitieve effecten, uitgegeven met betrekking tot Finse Effecten.]  

 

[in geval van Noorse Effecten, voeg in: De Effecten (ook de "Noorse 
Effecten") worden geregistreerd bij Verdipapirsentralen ASA (“VPS”) als 
desbetreffend Clearing-systeem en worden uitgegeven in ongecertificeerde 
en gedematerialiseerde girale vorm, en geregistreerd bij VPS in 
overeenstemming met de Noorse Wet Effectenregister (Lov av 5. juli 2002 nr. 
64 om registrering av finansielle instrumenter). Er worden geen fysieke 
effecten, zoals globale tijdelijke of permanente effecten of definitieve 
effecten, uitgegeven met betrekking tot Noorse Effecten. Er worden geen 
fysieke effecten, zoals globale tijdelijke of permanente effecten of definitieve 
effecten, uitgegeven met betrekking tot Noorse Effecten.]  

 

[in geval van Deense Effecten, voeg in: De Effecten (ook de "Deense 
Effecten") worden afgewikkeld via VP Securities A/S ("VP") als het 
desbetreffend Clearing-systeem en worden uitgegeven in ongecertificeerde 
en gedematerialiseerde girale vorm, en geregistreerd bij VP in 
overeenstemming met de Deense Wet Kapitaalmarkten (Lov om 
kapitalmarkeder) zoals van tijd tot tijd aangepast en aangevuld, en het 
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Uitvoeringsbesluit over Girale Gedematerialiseerde Effecten in een Centrale 
Effectenbewaarinstelling (Bekendtgørelse om registrering af fondsaktivIr i en 
værdipapircentral), zoals van tijd tot tijd aangepast, uitgegeven in 
overeenstemming daarmee. Er worden geen fysieke effecten, zoals globale 
tijdelijke of permanente effecten of definitieve effecten, uitgegeven met 
betrekking tot Deense Effecten.]  

 

[in geval van Italiaanse Effecten, voeg in: De Effecten (ook de "Italiaanse 
Effecten") worden afgewikkeld via Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) als 
het desbetreffend Clearing-systeem en worden uitgegeven in 
ongecertificeerde en gedematerialiseerde girale vorm, en geregistreerd bij 
Monte Titoli in overeenstemming met Wetsbesluit Nr. 213, van 24 juni 1998, 
Wetsbesluit Nr. 58, van 24 februari 1998 en de Regels betreffende centrale 
bewaarinstellingen, afwikkelingsdiensten, garantiesystemen en gerelateerde 
beheerbedrijven, uitgegeven door de Bank van Italië en de Italiaanse 
effectenregelgevers (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - 
"Consob") op 22 februari 2008. Er worden geen fysieke effecten, zoals 
globale tijdelijke of permanente effecten of definitieve effecten, uitgegeven 
met betrekking tot Italiaanse Effecten.]  

 

[in geval van Franse Effecten, voeg in: De Effecten (ook de "Franse 
Effecten") worden afgewikkeld via Euroclear Frankrijk S.A. (“Euroclear 
Frankrijk”) als het desbetreffend Clearing-systeem en worden uitgegeven in 
ongecertificeerde en gedematerialiseerde girale vorm, en geregistreerd bij 
Euroclear Frankrijk in overeenstemming met het Franse Monetaire en 
Financiële Wetboek (Code monétaire et financier). Er worden geen fysieke 
effecten, zoals globale tijdelijke of permanente effecten of definitieve 
effecten, uitgegeven met betrekking tot Franse Effecten.]  

 

Identificatienummer(s) van de Effecten 

ISIN: []* 

[WKN: []*] 

[Valor: []*] 

[Common Code: []*] 

 

[Met betrekking tot multireeks Effecten, voeg de volgende overzichtstabel 
met relevante informatie in en vul deze in voor elke reeks Effecten: 

 

ISIN [WKN] [Common 
Code] 

[Valor] 

[] [] [] [] 

 ] 

C.2 Munteenheid van 
de effecten 

[Voor elke Reeks van Effecten] []* (de "Aflossingsmunteenheid") 

 

[Met betrekking tot multireeks Effecten, voeg de volgende overzichtstabel 
met relevante informatie in en vul deze indien nodig in voor elke reeks 
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Effecten: 

 

ISIN Aflossingsmunteenhei
d 

[] [] 

] 

C.5 Beperkingen op de 
vrije 
overdraagbaarheid 
van de effecten. 

Niet van toepassing. Er zijn geen beperkingen op de vrije overdraagbaarheid 
van de effecten. 

 

C.8 Rechten 
verbonden aan de 
effecten, met 
inbegrip van de 
rangorde en 
beperkingen van 
deze rechten. 

Toepasselijk recht van de Effecten 

[Alle Reeksen van de] [De] Effecten worden beheerst door [Duits recht 
("Door Duits recht beheerste Effecten")] [Engels recht (“Door Engels 
recht beheerste Effecten”)] [Zwitsers recht (“Door Zwitsers recht 
beheerste Effecten”)]. 

 

[De rechtsgevolgen van de registratie van de Effecten bij het desbetreffend 
Clearing-systeem worden beheerst door het recht van de jurisdictie van het 
Clearing-systeem.] 

 

Rechten verbonden aan de Effecten 

De Effecten geven, overeenkomstig de Voorwaarden van de Effecten, op de 
verval- of uitoefendatum aan de Effectenhouders het recht op betaling van 
het Aflossingbedrag in de Aflossingsvaluta [en/of levering van het Fysieke 
Onderliggende in de relevante hoeveelheid].  

 

[Daarnaast hebben Effectenhouders tijdens de looptijd van de Effecten recht 
om de betaling van [een Couponbedrag] [Couponbedragen] te ontvangen, 
overeenkomstig de Voorwaarden van de Effecten.] 

 

Beperking van rechten verbonden aan de Effecten 

De Voorwaarden laten de Emittent toe om de Effecten te beëindigen en om 
bepaalde aanpassingen aan te brengen aan de Voorwaarden.  

 

Status van de Effecten 

[Elke Reeks van de] [De] Effecten vorm[t][en] directe, niet-gewaarborgde en 
niet-achtergestelde verplichtingen van de Emittent en hebben een pari 
passu-rangorde met alle andere huidige en toekomstige niet-gewaarborgde 
en niet-achtergestelde verplichtingen van de Emittent, behalve met 
verplichtingen die de voorkeur genieten door dwingende bepalingen van het 
recht. 

 

[Het volgende Element C.9 moet alleen worden ingevoegd in het geval van Effecten waarbij de Emittent bij de 
uitgifte een verplichting heeft om de belegger 100 % van de nominale waarde te betalen (daarnaast kan er 
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ook sprake zijn van een rentebetaling): 

 

C.9 Vervaldatum en 
regelingen voor de 
afbetaling van de 
lening, met 
inbegrip van 
terugbetalingsproc
edures, een 
indicatie van de 
winst, naam van 
vertegenwoordiger 
van 
effectenhouders 

[Vervaldatum: 

 

[]* 

[in geval van vastrentende effecten/effecten met een variabele rente, voeg 
in: 

Rente: []*]  

  

[in geval van step-up- of step-down-effecten, voeg in: 

Rente:  in verband met de CouponPeriode(i=1): 

[]*,  

 in verband met de CouponPeriode(i=2): 

[]*,  

 in verband met de CouponPeriode(i=n): 

[]*]  

  

Couponbetaaldatum: []* 

  

Couponperiode: []* 

  

[in geval van Effecten die, zoals in de toepasselijke Productvoorwaarden 
gespecificeerd, voorzien in de betaling van een Couponbedrag, d.w.z. 
waarbij de betaling van het Couponbedrag onderhevig is aan de prestatie 
van de Onderliggende Waarde, voeg in: 

De betaling van het 
Couponbedrag is 
onderworpen aan de 
prestatie van de volgende 
Onderliggende Waarde 
(voorwaardelijk 
Couponbedrag): 

[voeg beschrijving in van [het aandeel 
(inclusief een certificaat dat de aandelen 
vertegenwoordigt)] [de Index] [de 
wisselkoers] [het edelmetaal] [de 
grondstof] [de rente] [het effect zonder 
aandelenkarakter] [de op de beurs 
verhandelde fondseenheid] [de niet op de 
beurs verhandelde fondseenheid] [het 
futures-contract (indien van toepassing, 
inclusief bepaling van de relevante 
verloopmaanden)] [het referentietarief] 
[de korf die de bovengenoemde activa 
omvat] [de portefeuille die de 

bovengenoemde activa omvat: []*] 

  

Rendement: [Niet van toepassing; de Effecten 
voorzien niet in de betaling van een vast 
rentebedrag.]  

 

[in geval van Effecten die voorzien in de 
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betaling van een vast rentebedrag, 

specificeer de winst: []  

 

Het rendement wordt berekend volgens 
de ICMA-methode. Dit is een methode 
voor het berekenen van het rendement 
waarbij rekening wordt gehouden met 
de dagelijkse effectieve renteopbrengst. 
De rente die elke dag wordt opgebouwd, 
wordt zo in elk afzonderlijk geval bij het 
geïnvesteerde kapitaal opgeteld en in de 
renteberekening voor de volgende dag 
meegenomen.]* 

 

Naam vertegenwoordiger van 
een effectenhouder: 

Niet van toepassing; er is geen 
vertegenwoordiger van de 
effectenhouders.] 

 

[Met betrekking tot multireeks Effecten, voeg de volgende overzichtstabel 
met relevante informatie in en vul deze indien nodig in voor elke reeks 
Effecten: 

 

ISIN [voeg ISIN in] [voeg ISIN 
in] 

   

Vervaldatum: [] [] 

[Couponbetaaldatum:] [] [] 

[Couponperiode:] [] [] 

[Rendement: [] [] 

] 

Effectenhouders ontvangen op de desbetreffende Vervaldag de betaling van 
het Aflossingsbedrag en op [elke] [de] Couponbetaaldatum de betaling van 
het Couponbedrag. 

 

Betalingen worden, in alle gevallen overeenkomstig enige toepasselijke 
fiscale of andere wetten en regelgeving in de plaats van betaling of andere 
wetten en regelgeving waarmee de Emittent zich akkoord verklaart, gedaan 
in overeenstemming met de desbetreffende regelgeving en operationale 
procedure van toepassing op en/of uitgegeven door het Clearing-systeem 
(de "CA-regels") aan het desbetreffende Clearing-systeem of de 
desbetreffende tussenpersoon of aan zijn opdracht voor het crediteren van 
de rekeningen van de desbetreffende rekeninghouders van het Clearing-
systeem of de desbetreffende tussenpersoon.  

 

De Emittent wordt vrijgesteld van zijn aflossingsverplichtingen of andere 
betalings- of leveringsverplichtingen onder deze Voorwaarden van de 
Effecten door levering aan het Clearing-systeem op de manier die hierboven 
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wordt beschreven.]  

 

[Het volgende Element C.10 moet alleen worden ingevoegd in het geval van Effecten waarbij de Emittent bij de 
uitgifte een verplichting heeft om de belegger 100 % van de nominale waarde te betalen (daarnaast kan er 
ook sprake zijn van een rentebetaling): 

 

C.10 Afgeleide 
component in de 
rentebetaling. 

[In geval van:  

(1) UBS Express (Classic) Effecten (alleen cash settlement) 

(2) UBS Express (Classic) Effecten (cash settlement of fysieke 
levering) 

(3) UBS Express (Classic Multi) Effecten (alleen cash settlement) 
en 

(4) UBS Express (Classic Multi) Effecten (cash settlement of 
fysieke levering) 

voeg in: 

 

Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[In geval van:  

(5) UBS Express Effecten (alleen cash settlement) en  

(6) UBS Express Effecten (cash settlement of fysieke levering)  

voeg in: 

 

[Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[De Effectenhouder heeft - op voorwaarde dat de UBS Express-effecten niet 
vervroegd verlopen zijn vanwege het plaatsvinden van een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis en dat er geen Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag heeft plaatsgevonden - het recht om op de 
desbetreffende Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige 
Couponperiode de betaling van het desbetreffende Couponbedrag in 
Aflossingsvaluta te ontvangen. Indien een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag met betrekking tot een Couponperiode heeft 
plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder geen betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode. In een 
dergelijke context heeft een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
desbetreffende Couponobservatiedatum(i) of (een) andere dag(en) zoals voor 
dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) 
gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
respectieve Couponverzuimniveau.  
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In geval van een aan een periode gerelateerde observatie heeft een Geval 
van Verzuim van betaling van het Couponbedrag bijv. plaats als de Prijs van 
de Onderliggende Waarde op een willekeurige Couponobservatiedatum, 
tijdens de Couponobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit 
doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) 
gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
respectieve Couponverzuimniveau.] 

 

[Indien een Geval van Inhalen van betaling van het Couponbedrag heeft 
plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder de betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode(i) en 
eventuele voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is 
betaald vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag.]] 

 

[In geval van:  

(7) UBS Express Lock-In Effecten (alleen cash settlement) en  

(8) UBS Express Lock-In Effecten (cash settlement of fysieke 
levering)  

voeg in: 

 

[Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[De Effectenhouder heeft - op voorwaarde dat de UBS Lock-In Express-
effecten niet vervroegd verlopen zijn vanwege het plaatsvinden van een 
Vervroegde Aflossingsgebeurtenis en dat er geen Geval van Verzuim van 
betaling van het Couponbedrag heeft plaatsgevonden - het recht om 
op de desbetreffende Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige 
Couponperiode de betaling van het desbetreffende Couponbedrag in 
Aflossingsvaluta te ontvangen. Indien een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag met betrekking tot een Couponperiode heeft 
plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder geen betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode. In een 
dergelijke context heeft een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
desbetreffende Couponobservatiedatum(i) of (een) andere dag(en) zoals voor 
dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) 
gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
respectieve Couponverzuimniveau.  

 

In geval van een aan een periode gerelateerde observatie heeft een Geval 
van Verzuim van betaling van het Couponbedrag bijv. plaats als de Prijs van 
de Onderliggende Waarde op een willekeurige Couponobservatiedatum, 
tijdens de Couponobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit 
doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) 
gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de 
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desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
respectieve Couponverzuimniveau.] 

 

[Indien een Geval van Inhalen van betaling van het Couponbedrag heeft 
plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder de betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode(i) en 
eventuele voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is 
betaald vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag.]] 

 

[In geval van:  

(9) UBS Express (Multi) Effecten (alleen cash settlement) en  

(10) UBS Express (Multi) Effecten (cash settlement of fysieke 
levering)  

voeg in: 

 

[Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[De Effectenhouder heeft - op voorwaarde dat de UBS Express (Multi)-
effecten niet vervroegd verlopen zijn vanwege het plaatsvinden van een 
Vervroegde Aflossingsgebeurtenis en dat er geen Geval van Verzuim van 
betaling van het Couponbedrag heeft plaatsgevonden - het recht om 
op de desbetreffende Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige 
Couponperiode de betaling van het desbetreffende Couponbedrag in 
Aflossingsvaluta te ontvangen. Indien een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag met betrekking tot een Couponperiode heeft 
plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder geen betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode. In een 
dergelijke context heeft een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van ten minste één van de Onderliggende 
Waarden op de relevante Couponobservatiedatum(i) of (een) andere dag(en) 
zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en zoals 
gespecificeerd in de desbetreffende Productvoorwaarden, (ii) lager is dan 
het respectieve Couponverzuimniveau.  

 

In geval van een aan een periode gerelateerde observatie heeft een Geval 
van Verzuim van betaling van het Couponbedrag bijv. plaats als de Prijs van 
ten minste één van de Onderliggende Waarden op een willekeurige 
Couponobservatiedatum, tijdens de Couponobservatieperiode of een andere 
periode zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan het respectieve Couponverzuimniveau.] 

 

[Indien een Geval van Inhalen van betaling van het Couponbedrag heeft 
plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder de betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode(i) en 
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eventuele voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is 
betaald vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag.]] 

 

[In geval van:  

(11) UBS Express Reverse Effecten  

voeg in: 

 

[Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[De Effectenhouder heeft - op voorwaarde dat de UBS Express Reverse 
Effecten niet vervroegd verlopen zijn vanwege het plaatsvinden van een 
Vervroegde Aflossingsgebeurtenis en dat er geen Geval van Verzuim van 
betaling van het Couponbedrag heeft plaatsgevonden - het recht om 
op de desbetreffende Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige 
Couponperiode de betaling van het desbetreffende Couponbedrag in 
Aflossingsvaluta te ontvangen. Indien een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag met betrekking tot een Couponperiode heeft 
plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder geen betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode. In een 
dergelijke context heeft een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
desbetreffende Couponobservatiedatum(i) of (een) andere dag(en) zoals voor 
dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) 
gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
respectieve Couponverzuimniveau.  

 

In geval van een aan een periode gerelateerde observatie heeft een Geval 
van Verzuim van betaling van het Couponbedrag bijv. plaats als de Prijs van 
de Onderliggende Waarde op een willekeurige Couponobservatiedatum, 
tijdens de Couponobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit 
doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) 
gelijk is of hoger is of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Couponverzuimniveau.] 

 

Indien een Geval van Inhalen van betaling van het Couponbedrag heeft 
plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder de betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode(i) en 
eventuele voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is 
betaald vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag.]] 

 

[In geval van:  

(12) UBS Express Reverse (Multi) Effecten  
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voeg in: 

 

[Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[De Effectenhouder heeft - op voorwaarde dat de UBS Express Reverse 
(Multi) Effecten niet vervroegd verlopen zijn vanwege het plaatsvinden van 
een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis en dat er geen Geval van Verzuim 
van betaling van het Couponbedrag heeft plaatsgevonden - het recht 
om op de desbetreffende Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige 
Couponperiode de betaling van het desbetreffende Couponbedrag in 
Aflossingsvaluta te ontvangen. Indien een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag met betrekking tot een Couponperiode heeft 
plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder geen betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode. In een 
dergelijke context heeft een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van ten minste één van de Onderliggende 
Waarden op de desbetreffende Couponobservatiedatum(i) of (een) andere 
dag(en) zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het respectieve Couponverzuimniveau.  

 

In geval van een aan een periode gerelateerde observatie heeft een Geval 
van Verzuim van betaling van het Couponbedrag bijv. plaats als de Prijs ten 
minste één van de Onderliggende Waarden op een willekeurige 
Couponobservatiedatum, tijdens de Couponobservatieperiode of een andere 
periode zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het respectieve Couponverzuimniveau.] 

 

[Indien een Geval van Inhalen van betaling van het Couponbedrag heeft 
plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder de betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode(i) en 
eventuele voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is 
betaald vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag.]] 

 

[In geval van:  

(13) UBS Twin Win Effecten (alleen cash settlement),  

(14) UBS Twin Win Effecten (cash settlement of fysieke levering)  

(15) UBS Twin Win (autocallable) Effecten (alleen cash 
settlement), en 

(16) UBS Twin Win (autocallable) Effecten (cash settlement of 
fysieke levering)  

voeg in: 
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Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[In geval van:  

(17) UBS Speeder Effecten en  

(18) UBS Speeder Plus Effecten  

voeg in: 

 

Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[In geval van:  

(19) UBS Outperformance Plus Effecten (alleen cash settlement) 
en  

(20) UBS Outperformance Plus Effecten (cash settlement of 
fysieke levering)  

voeg in: 

 

Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[In geval van:  

(21) UBS Bonus Effecten (alleen cash settlement) en  

(22) UBS Bonus Effecten (cash settlement of fysieke levering)  

voeg in: 

 

Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[In geval van:  

(23) UBS Bonus (Multi) Effecten (alleen cash settlement) en  

(24) UBS Bonus (Multi) Effecten (cash settlement of fysieke 
levering)  

voeg in: 

 

Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 
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[In geval van:  

(25) UBS Bonus (Reverse) Effecten en  

(26) UBS Bonus (Reverse) (Multi) Effecten  

voeg in: 

 

Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[In geval van:  

(27) UBS Bonus Capped (Reverse) Effecten en  

(28) UBS Bonus Capped (Reverse) (Multi) Effecten  

voeg in: 

 

Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[In geval van:  

(29) UBS Dolphin Effecten  

voeg in: 

 

Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[In geval van:  

(30) UBS Kapitaalbeschermde Effecten (alleen cash settlement),  

(31) UBS Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten (alleen cash 
settlement)  

(32) UBS Kapitaalbeschermde Bonus Effecten (alleen cash 
settlement) en 

(33) UBS Kapitaalbeschermde Bonus (Multi) Effecten (alleen cash 
settlement) 

voeg in: 

 

Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[In geval van:  

(34) UBS Kapitaalbeschermde Effecten met Coupon (alleen cash 
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settlement) voeg in: 

 

[Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[De Effectenhouder heeft - op voorwaarde dat er geen Geval van 
Verzuim van betaling van het Couponbedrag heeft plaatsgevonden - 
het recht om op de desbetreffende Couponbetaaldatum met betrekking tot 
de vorige Couponperiode de betaling van het desbetreffende Couponbedrag 
in Aflossingsvaluta te ontvangen. Indien een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag met betrekking tot een Couponperiode heeft 
plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder geen betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode. In een 
dergelijke context heeft een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
desbetreffende Couponobservatiedatum(i) of (een) andere dag(en) zoals voor 
dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) 
gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
respectieve Couponverzuimniveau.  

 

In geval van een aan een periode gerelateerde observatie heeft een Geval 
van Verzuim van betaling van het Couponbedrag bijv. plaats als de Prijs van 
de Onderliggende Waarde op een willekeurige Couponobservatiedatum, 
tijdens de Couponobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit 
doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) 
gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
respectieve Couponverzuimniveau.] 

 

[Indien een Geval van Inhalen van betaling van het Couponbedrag heeft 
plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder de betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode(i) en 
eventuele voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is 
betaald vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag.]] 

 

[In geval van:  

(35) UBS Digitale Kapitaalbeschermde Effecten (alleen cash 
settlement) 

(36) UBS Digitale Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten (alleen 
cash settlement) 

(37) UBS Digitale Kapitaalbeschermde (Autocallable) Effecten 
(alleen cash settlement) 

(38) UBS Digitale Kapitaalbeschermde (Multi) (Autocallable) 
Effecten (alleen cash settlement)  

(39) UBS Digitale Kapitaalbeschermde Effecten met Calloptie van 
Emittent (alleen cash settlement) en 
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(40) UBS Digitale Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten met 
Calloptie van Emittent (alleen cash settlement) 

voeg in: 

 

Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[In geval van:  

(41) UBS Accumulator Effecten 

voeg in: 

 

Niet van toepassing; de Effecten hebben geen afgeleide component in de 
rentebetaling.] 

 

[waar nodig in te voegen voor elk effect:] 

 

[Geval van Inhalen van betaling 
van het Couponbedrag] 

[]* 

[Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag] 

[]* 

[Couponbedrag] []* 

[Couponbedrag Inhaalniveau] []* 

[Coupon-dagtellingsbreuk] []* 

[Couponverzuimniveau] []* 

[Couponobservatiedatum] []* 

[Couponobservatieperiode] []* 

[Couponbetaaldatum] []* 

[Knockout-niveau] []* 

[Nominale Bedrag] []* 

[Observatiedatum] []* 

[Observatieperiode] []* 

[Prijs van de Onderliggende 
Waarde] 

[]* 

[Aflossingsvaluta] []* 

[Referentieprijs] []* 

[Afwikkelingsprijs] []* 
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[Looptijd van de Effecten]  []* 

[Onderliggende Waarde]  []* 

[Waarderingsdatum] []* 

[] []* 

 

[Met betrekking tot multireeks Effecten, voeg de volgende overzichtstabel 
met relevante informatie in en vul deze in voor elke Reeks Effecten met de 
informatie uit de tabel hierboven 

 

ISIN [voeg ISIN in] [voeg ISIN in] 

[Couponbetaaldatum] [] [] 

[Couponbedrag] [] [] 

[] [] [] 

 ] 

C.11 Toelating tot 
verhandeling op 
een 
gereglementeerde 
markt of andere 
gelijkwaardige 
markten. 

 

[Indien de Emittent of een Manager, in voorkomend geval, van plan is 
om een aanvraag in te dienen voor notering van de Effecten (bij een 
andere beurs dan de SIX Swiss Exchange), voeg dan de volgende tekst 
in: 

 

[De Emittent] [Een Manager] is van plan om een aanvraag te doen voor 
[notering] [opname] [toelating] van de Effecten [voor verhandeling] op [de 
Gereglementeerde Markt (Regulierter Markt) van de [Frankfurt Stock 

Exchange] [Stuttgart Stock Exchange] []] [de Officiële Notering van de 

[Gereglementeerde Markt van de Luxembourg Stock Exchange] []] [[de 
onofficiële gereglementeerde markt van] [Frankfurt Stock Exchange] 

[Stuttgart Stock Exchange] []] [de Officiële Notering van Borsa Italiana 
S.p.A.] [de EuroTLX beheerd door TLX S.p.A.] [specificeer alternatieve 

beur(s)(zen) of handelssyste(e)m(en): []]. [Op voorwaarde dat de Effecten 
niet zijn beëindigd door de Emittent [en op voorwaarde dat de Effecten niet 
vervroegd zijn verlopen] voor de Verloopdatum, zal verhandeling van de 

Effecten [[twee] [] handelsdag[en] voor] [op] [de Waarderingsdatum] [de 

Laatste Waarderingsdatum] [de Verloopdatum] [de Vervaldatum] [] 
ophouden (deze dag is de "Laatste Beursverhandeldag"). [Vanaf de 
Laatste Beursverhandeldag mag verhandeling alleen plaatsvinden buiten de 

beurs met [de Manager] [].]] ]  

 

[Indien de Emittent van plan is om een aanvraag in te dienen voor notering 
van de Effecten op de SIX Swiss Exchange, voeg de volgende tekst in: [De 
Emittent] [De Manager (in zijn hoedanigheid als manager van de Emittent)] is 
van plan om een aanvraag in te dienen voor notering van de Effecten op de 
SIX Swiss Exchange AG ("SIX") en voor toelating voor verhandeling op het 
handelsplatform van SIX] 

 

[In geval van Effecten die zijn genoteerd op de gereglementeerde markten 
die worden georganiseerd en beheerd door Borsa Italiana S.p.A., voeg de 
volgende tekst in: [De Emittent] [De desbetreffende Manager (in zijn 
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hoedanigheid als manager van de Emittent)] verbindt zich ertoe [een 
specialist aan te stellen] om te handelen als marktmaker met betrekking tot 
de Effecten en dus doorlopende bied- en laatprijzen weer te geven die niet 
meer verschillen dan de maximale spread zoals aangegeven door Borsa 
Italiana S.p.A. (spreadobligaties) in de instructies aan de noteringsregels van 
de markten die worden beheerd en georganiseerd door Borsa Italiana S.p.A. 
(respectievelijk de "Instructies" en de "Noteringsregels").]  

 

[Indien de Effecten al op een gereglementeerde markt verhandeld 
worden: 

 

De effecten zijn al toegelaten voor verhandeling op [specificeer 

effectenbeurs: []].] 

 

[Indien noch de Emittent noch een Manager van plan is om een 
aanvraag in te dienen voor notering van de Effecten, voeg dan de 
volgende tekst in: 

 

Niet van toepassing. Er bestaat geen plan om een aanvraag in te dienen voor 
opname van de Effecten voor verhandeling op een effectenbeurs.] 

 

[De volgende Elementen C.15, C.16, C.17, C.18, C.19 en C.20 moeten niet worden ingevoegd in het geval van 
Effecten waarbij de Emittent bij de uitgifte een verplichting heeft om de belegger 100 % van de nominale 
waarde te betalen (daarnaast kan er ook sprake zijn van een rentebetaling): 

 

C.15 Invloed van de 
onderliggende 
waarde op de 
waarde van de 
Effecten. 

 

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijke van de 
prestatie van [de Onderliggende Waarde] [de Korfcomponenten]. Indien de 
Prijs van [de Onderliggende Waarde] [de Korfcomponenten] [stijgt] [daalt], is 
het waarschijnlijk dat de waarde van de Effecten (geen rekening houdend 
met speciale eigenschappen van de Effecten) ook zal [stijgen] [dalen]. 

 

Met name het Aflossingsbedrag, zo dat er is, dat na uitoefening van de 
Effecten door de Effecthouder wordt ontvangen, is afhankelijk van de 
prestatie van [de Onderliggende Waarde] [de Korfcomponenten]. [Daarnaast 
moet worden vermeld dat alle volgende verwijzingen naar "Onderliggende 
Waarde" kunnen verwijzen naar de Onderliggende Waarde die een 
bepaalde voorafbepaalde prestatie laat zien die in de toepasselijke 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, bijv. de slechtste prestatie tijdens een 
observatieperiode, zogenaamde Relevante Onderliggende Waarde.] In detail: 

 

[In geval van:  

(1) UBS Express (Classic) Effecten (alleen cash settlement),  

(2) UBS Express (Classic) Effecten (cash settlement of fysieke 
levering), 

(3) UBS Express (Classic Multi) Effecten (alleen cash settlement), 

(4) UBS Express (Classic Multi) Effecten (cash settlement of 
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fysieke levering),  

(5) UBS Express Effecten (alleen cash settlement),  

(6) UBS Express Effecten (cash settlement of fysieke levering),  

(7) UBS Express Lock-In Effecten (alleen cash settlement),  

(8) UBS Express Lock-In Effecten (cash settlement of fysieke 
levering),  

(9) UBS Express (Multi) Effecten (alleen cash settlement),  

(10) UBS Express (Multi) Effecten (cash settlement of fysieke 
levering),  

(11) UBS Express Reverse Effecten,  

(12) UBS Express Reverse (Multi) Effecten,  

(13) UBS Twin Win Effecten (alleen cash settlement),  

(14) UBS Twin Win Effecten (cash settlement of fysieke levering),  

(15) UBS Twin Win (autocallable) Effecten (alleen cash 
settlement),  

(16) UBS Twin Win (autocallable) Effecten (cash settlement of 
fysieke levering), 

(17) UBS Speeder Effecten,  

(18) UBS Speeder Plus Effecten,  

(19) UBS Outperformance Plus Effecten (alleen cash settlement),  

(20) UBS Outperformance Plus Effecten (cash settlement of 
fysieke levering),  

(21) UBS Bonus Effecten (alleen cash settlement),  

(22) UBS Bonus Effecten (cash settlement of fysieke levering),  

(23) UBS Bonus (Multi) Effecten (alleen cash settlement),  

(24) UBS Bonus (Multi) Effecten (cash settlement of fysieke 
levering),  

(25) UBS Bonus (Reverse) Effecten,  

(26) UBS Bonus (Reverse) (Multi) Effecten,  

(27) UBS Bonus Capped (Reverse) Effecten en  

(28) UBS Bonus Capped (Reverse) (Multi) Effecten  

voeg in: 

 

De bepaling van hoe de Effecten worden uitgekeerd, d.w.z. door betaling 
van het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta en/of levering van de Fysieke 
Onderliggende Waarde in de relevante hoeveelheid, alsook hoe het 
Aflossingsbedrag wordt berekend in overeenstemming met de Voorwaarden 
van deze Effecten, is met name ervan afhankelijk of er al dat niet een 
zogenaamde Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden.  
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Plaatsvinden van een Kickin-gebeurtenis in geval van een aan een 
registratiedag gerelateerde observatie: 

 

Een Kickin-gebeurtenis heeft plaats in geval van een aan een registratiedag 
gerelateerde observatie bijv. als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan het respectieve Kickin-niveau.  

 

In tegenstelling hiermee en met betrekking tot UBS Express Reverse Effecten, 
UBS Express Reverse (Multi) Effecten, UBS Bonus (Reverse) Effecten, UBS 
Bonus (Reverse) (Multi) Effecten, UBS Bonus Capped (Reverse) Effecten en 
UBS Bonus Capped (Reverse) (Multi) Effecten, heeft een Kickin-gebeurtenis 
plaats in geval van een aan een registratiedag gerelateerde observatie bijv. 
als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) 
gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
respectieve Kickin-niveau. 

 

Plaatsvinden van een Kickin-gebeurtenis in geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie: 

 

In geval van een aan een periode gerelateerde observatie heeft een Kickin-
gebeurtenis bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op een 
willekeurige Kickin-observatiedatum, tijdens de Couponobservatieperiode of 
een dergelijke andere periode zoals voor dit doel in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan 
of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (ii) lager is dan het respectieve Kickin-niveau. 

 

In tegenstelling hiermee en met betrekking tot UBS Express Reverse Effecten, 
UBS Express Reverse (Multi) Effecten, UBS Bonus (Reverse) Effecten, UBS 
Bonus (Reverse) (Multi) Effecten, UBS Bonus Capped (Reverse) Effecten en 
UBS Bonus Capped (Reverse) (Multi) Effecten, heeft een Kickin-gebeurtenis 
plaats in geval van een aan een periode gerelateerde observatie bijv. als de 
Prijs van de Onderliggende Waarde op een van de Kickin-observatiedata, 
tijdens de Observatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Kickin-niveau.] 

 

[In geval van:  

(29) UBS Dolphin Effecten en 

(35) UBS Digitale Kapitaalbeschermde Effecten 

voeg in: 
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De bepaling van hoe de Effecten worden afgewikkeld, d.w.z. hoe het 
Aflossingsbedrag in overeenstemming met de Voorwaarden van deze 
Effecten wordt berekend, is met name ervan afhankelijk of er al dat niet een 
zogenaamde Barrièregebeurtenis heeft plaatsgevonden.  

 

Plaatsvinden van een Barrièregebeurtenis in geval van een aan een 
registratiedag gerelateerde observatie: 

 

Een Barrièregebeurtenis heeft plaats in geval van een aan een registratiedag 
gerelateerde observatie bijv. als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan de respectieve Barrière.  

 

Plaatsvinden van een Barrièregebeurtenis in geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie: 

 

In geval van een aan een periode gerelateerde observatie heeft een 
Barrièregebeurtenis bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op 
een willekeurige Barrièreobservatiedatum, tijdens de 
Couponobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan de respectieve 
Barrière.] 

 

[In geval van:  

(36) UBS Digitale Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten  

voeg in: 

 

De bepaling van hoe de Effecten, zoals in de Definitieve Voorwaarden 
gespecificeerd, worden afgewikkeld, d.w.z. hoe het Aflossingsbedrag in 
overeenstemming met de Voorwaarden van deze Effecten wordt berekend, 
is met name ervan afhankelijk of er al dat niet een zogenaamde 
Bonusbarrièregebeurtenis, zoals in de desbetreffende Definitieve 
Voorwaarden gespecificeerd, heeft plaatsgevonden. 

 

Plaatsvinden van een Bonusbarrièregebeurtenis in geval van een aan 
een registratiedag gerelateerde observatie: 

 

Een Bonusbarrièregebeurtenis, zoals verder in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, heeft plaats in geval van een aan een 
registratiedag gerelateerde observatie bijv. als de Referentieprijs of 
Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan 
of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (ii) lager is dan de respectieve Barrière en tegelijkertijd de 
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Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van een andere Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (iii) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in 
de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (iv) hoger is dan de 
respectieve Barrière. 

 

Plaatsvinden van een Bonusbarrièregebeurtenis in geval van een aan 
een periode gerelateerde observatie: 

 

In geval van een aan een periode gerelateerde observatie, heeft een 
Bonusbarrièregebeurtenis, zoals verder in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, bijv. plaats als Prijs van de 
Onderliggende Waarde op een van de Barrièreobservatiedata of een andere 
periode zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en zoals in 
de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan de 
respectieve Barrière en tegelijkertijd de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs van een andere Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (iii) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (iv) hoger is dan de respectieve 
Barrière.] 

 

[In geval van:  

(37) UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) Effecten en 

(38)  UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) (Multi) Effecten 

voeg in: 

 

De bepaling van hoe de Effecten, zoals in de Definitieve Voorwaarden 
gespecificeerd, worden afgewikkeld, d.w.z. hoe het Aflossingsbedrag in 
overeenstemming met de Voorwaarden van deze Effecten wordt berekend, 
is met name ervan afhankelijk of er al dat niet een zogenaamde Kickin-
gebeurtenis heeft plaatsgevonden.  

 

Plaatsvinden van een Kickin-gebeurtenis in geval van een aan een 
registratiedag gerelateerde observatie: 

 

Een Kickin-gebeurtenis heeft plaats in geval van een aan een registratiedag 
gerelateerde observatie bijv. als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan het respectieve Kickin-niveau.  

 

Plaatsvinden van een Kickin-gebeurtenis in geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie: 
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In geval van een aan een periode gerelateerde observatie heeft een Kickin-
gebeurtenis bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op een 
willekeurige Kickin-observatiedatum, tijdens de Couponobservatieperiode of 
een andere periode zoals voor dit doel in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan 
of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (ii) lager is dan het respectieve Kickin-niveau.] 

 

[In geval van:  

(41) UBS Accumulator Effecten  

voeg in: 

 

De bepaling van hoe de Effecten, zoals in de Definitieve Voorwaarden 
gespecificeerd, worden afgewikkeld, d.w.z. door betaling van het 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta en/of levering van de Fysieke 
Onderliggende Waarde in de relevante hoeveelheid, alsook hoe het 
Aflossingsbedrag in overeenstemming met de Voorwaarden van deze 
Effecten wordt berekend, is met name ervan afhankelijk of er al dat niet een 
zogenaamde Knockout-gebeurtenis, zoals in de desbetreffende Definitieve 
Voorwaarden gespecificeerd, heeft plaatsgevonden. 

 

Plaatsvinden van een Knockout-gebeurtenis in geval van een aan een 
registratiedag gerelateerde observatie: 

 

Een Knockout-gebeurtenis, zoals in de Definitieve Voorwaarden 
gespecificeerd, heeft plaats in geval van een aan een registratiedag 
gerelateerde observatie bijv. als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, op een Knockout-observatiedatum ofwel (i) gelijk is aan of 
hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Knockout-niveau.  

 

Plaatsvinden van een Knockout-gebeurtenis in geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie: 

 

In geval van een aan een periode gerelateerde observatie, heeft een 
Knockout-gebeurtenis, zoals verder in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, bijv. plaats als Prijs van de 
Onderliggende Waarde op een van de Berekeningsdata of Beursdagen, zoals 
in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, tijdens de periode 
vanaf de Vaststellingsdatum of de Uitgiftedatum, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, tot aan de Vervaldatum of een andere 
periode zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het respectieve Knockout-niveau.] 
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[In geval van: 

(1) UBS Express (Classic) Effecten (alleen cash settlement)  

voeg in: 

 

UBS Express (Classic) Effecten (alleen cash settlement) stellen beleggers in 
staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. Beleggers in UBS Express (Classic) Effecten nemen echter ook deel 
aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
relevante Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) andere dag(en) 
zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in 
de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis 
bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op een willekeurige 
Vervroegde Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Express (Classic) Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan heeft 
de Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, de Uitoefening, heeft de Effectenhouder het 
recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en het Definitieve 
Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de geldende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(b) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en 
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zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, de Uitoefening, heeft de Effectenhouder het 
recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en het Definitieve 
Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de geldende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(c) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, de Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(d) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, de Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om een Aflossingsbedrag in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de hoogte afhankelijk is van 
de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag wordt berekend door (i) het 
Nominale Bedrag of een ander bedrag dat in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, te vermenigvuldigen met de 
relevante prestatie van de Onderliggende Waarde of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (ii) door het Nominale Bedrag of een ander bedrag 
dat in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te 
vermenigvuldigen met de laagste van (x) 1 of (y) de relevante 
prestatie van de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (iii) 
door de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, te 
vermenigvuldigen met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Express (Classic) Effecten geen 
regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van: 

(2) UBS Express (Classic) Effecten (cash settlement of fysieke 
levering)  

voeg in: 
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UBS Express (Classic) Effecten (cash settlement of fysieke levering) stellen 
beleggers in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Express (Classic) Effecten nemen 
echter ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
relevante Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) andere dag(en) 
zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in 
de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis 
bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op een willekeurige 
Vervroegde Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Express (Classic) Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan heeft 
de Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, de Uitoefening, heeft de Effectenhouder het 
recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en het Definitieve 
Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de geldende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(b) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, de Uitoefening, heeft de Effectenhouder het 
recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en het Definitieve 
Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de geldende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 
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(c) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, de Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(d) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, de Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht op levering van het Fysiek Onderliggende in 
de juiste hoeveelheid. Fracties van het Fysiek Onderliggende worden 
niet geleverd, maar cash afgewikkeld. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Express (Classic) Effecten geen 

regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van: 

(3) UBS Express (Classic Multi) Effecten (alleen cash settlement) 

voeg in 

 

UBS Express (Classic Multi) Effecten (alleen cash settlement) stellen beleggers 
in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Express (Classic Multi) Effecten 
nemen echter ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis (zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd) heeft 
plaatsgevonden, zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde 
Verloopdatum vervroegd verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om 
het Vervroegde Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende 
Vervroegde Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in 
de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd 
met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van ten minste een van de Onderliggende 
Waarde op de relevante Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) 
andere dag(en) zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend 
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geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van 
een aan een periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis bijv. plaats als de Prijs van ten minste een van de 
Onderliggende Waarden op een willekeurige Vervroegde 
Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Express (Classic Multi) Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan 
heeft de Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden (zoals 
verder in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd) en 
de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van alle Onderliggende 
Waarden, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
Aflossingsniveau, de Barrière, of, in voorkomend geval, de 
Uitoefening, heeft de Effectenhouder het recht om (i) de som van 
het Nominale Bedrag en het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) 
een ander bedrag dat in de geldende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(b) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van ten minste een van de 
Onderliggende Waarden, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager 
is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
Aflossingsniveau, de Barrière, of, in voorkomend geval, de 
Uitoefening, heeft de Effectenhouder het recht om (i) de som van 
het Nominale Bedrag en het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) 
een ander bedrag dat in de geldende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(c) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van alle Onderliggende Waarden, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, de Uitoefening, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(d) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van ten minste een van de 
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Onderliggende Waarden, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager 
is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
Aflossingsniveau, de Barrière, of, in voorkomend geval, de 
Uitoefening, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het 
recht om een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, 
waarvan de hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs van de desbetreffende Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit 
Aflossingsbedrag wordt berekend door (i) het Nominale Bedrag of 
een ander bedrag dat in de desbetreffende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, te vermenigvuldigen met de relevante prestatie van 
de desbetreffende Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, 
en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
(ii) door het Nominale Bedrag of een ander bedrag dat in de 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, te vermenigvuldigen met de 
laagste van (x) 1 of (y) de relevante prestatie van de desbetreffende 
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, en zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (iii) door de 
Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de desbetreffende 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, te vermenigvuldigen met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Express (Classic Multi) Effecten geen 

regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente). 

 

[In geval van: 

(4) UBS Express (Classic Multi) Effecten (cash settlement of 
fysieke levering) 

voeg in 

 

UBS Express (Classic Multi) Effecten (cash settlement of fysieke levering) 
stellen beleggers in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling 
van de Onderliggende Waarden. Beleggers in UBS Express (Classic Multi) 
Effecten nemen echter ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis (zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd) heeft 
plaatsgevonden, zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde 
Verloopdatum vervroegd verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om 
het Vervroegde Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende 
Vervroegde Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in 
de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd 
met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van ten minste een van de Onderliggende 
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Waarde op de relevante Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) 
andere dag(en) zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van 
een aan een periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis bijv. plaats als de Prijs van ten minste een van de 
Onderliggende Waarden op een willekeurige Vervroegde 
Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Express (Classic Multi) Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan 
heeft de Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden (zoals 
verder in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd) en 
de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van alle Onderliggende 
Waarden, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
Aflossingsniveau, de Barrière, of, in voorkomend geval, de 
Uitoefening, heeft de Effectenhouder het recht om (i) de som van 
het Nominale Bedrag en het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) 
een ander bedrag dat in de geldende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(b) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van ten minste een van de 
Onderliggende Waarden, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager 
is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
Aflossingsniveau, de Barrière, of, in voorkomend geval, de 
Uitoefening, heeft de Effectenhouder het recht om (i) de som van 
het Nominale Bedrag en het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) 
een ander bedrag dat in de geldende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(c) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van alle Onderliggende Waarden, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, de Uitoefening, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 
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(d) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van ten minste een van de 
Onderliggende Waarden, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager 
is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
Aflossingsniveau, de Barrière, of, in voorkomend geval, de 
Uitoefening, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het 
recht op levering van het desbetreffende Fysiek Onderliggende in de 
juiste hoeveelheid. Fracties van het relevante Fysiek Onderliggende 
worden niet geleverd, maarcash afgewikkeld. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Express (Classic Multi) Effecten geen 

regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente). 

 

[In geval van:  

(5) UBS Express Effecten (alleen cash settlement)  

voeg in: 

 

UBS Express Effecten (alleen cash settlement) stellen beleggers in staat om 
deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
Beleggers in UBS Express Effecten nemen echter ook deel aan de negatieve 
ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

 

(A) Betaling op de Vervaldatum van de UBS Express 
Effecten/Vervroegde Aflossing 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
relevante Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) andere dag(en) 
zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in 
de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis 
bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op een willekeurige 
Vervroegde Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
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Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Express Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan heeft de 
Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(c) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, de Uitoefening, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om (i) de som van het 
Nominale Bedrag en het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een 
ander bedrag dat in de geldende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(d) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, de Uitoefening, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Onderliggende Waarde, zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag wordt 
berekend door (i) het Nominale Bedrag of een ander bedrag dat in 
de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te 
vermenigvuldigen met de relevante prestatie van de Onderliggende 
Waarde of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) door het Nominale Bedrag 
of een ander bedrag dat in de desbetreffende Productvoorwaarden 
is gespecificeerd, te vermenigvuldigen met de laagste van (x) 1 of (y) 
de relevante prestatie van de Onderliggende Waarde of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (iii) door de Referentieprijs of 
de Afwikkelingsprijs, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, te vermenigvuldigen met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(B) Betaling van Couponbedrag:  
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Daarnaast, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, heeft de Effectenhouder tijdens de looptijd van UBS Express 
Effecten het recht om de betaling van een Couponbedrag te ontvangen:  

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een onvoorwaardelijk 
Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder - op voorwaarde 
dat de UBS Express Effecten niet vervroegd verlopen zijn vanwege het 
plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis - het recht om op de 
relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige Couponperiode 
de betaling van het relevante Couponbedrag in Aflossingsvaluta te 
ontvangen. Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een 
voorwaardelijk Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder 
- op voorwaarde dat de UBS Express Effecten niet vervroegd verlopen zijn 
vanwege het plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis en dat 
er geen Geval van Verzuim van betaling van het Couponbedrag heeft 
plaatsgevonden - het recht om op de relevante Couponbetaaldatum met 
betrekking tot de vorige Couponperiode de betaling van het relevante 
Couponbedrag in Aflossingsvaluta te ontvangen. 

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat er een Geval van 
Inhalen van betaling van het Couponbedrag van toepassing is, zal de 
Effectenhouder indien een Geval van Inhalen van betaling van het 
Couponbedrag heeft plaatsgevonden, de betaling van het Couponbedrag 
ontvangen met betrekking tot de relevante Couponperiode(i) en eventuele 
voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is betaald 
vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag.] 

 

[In geval van:  

(6) UBS Express Effecten (cash settlement of fysieke levering)  

voeg in: 

 

UBS Express Effecten (cash settlement of fysieke levering) stellen beleggers in 
staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. Beleggers in UBS Express Effecten nemen echter ook deel aan de 
negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

 

(A) Betaling op de Vervaldatum van de UBS Express 
Effecten/Vervroegde Aflossing 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
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Aflossingsgebeurtenis in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
relevante Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) andere dag(en) 
zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in 
de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis 
bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op een willekeurige 
Vervroegde Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Express Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan heeft de 
Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(c) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, de Uitoefening, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om (i) de som van het 
Nominale Bedrag en het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een 
ander bedrag dat in de geldende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(d) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan het Aflossingsniveau, de Barrière, of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, de Uitoefening, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht op levering van het 
Fysieke Onderliggende in de juiste hoeveelheid. Fracties van het 
Fysiek Onderliggende worden niet geleverd, maar cash afgewikkeld. 

 

(B) Betaling van Couponbedrag: 

Daarnaast, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, heeft de Effectenhouder tijdens de looptijd van UBS Express 
Effecten het recht om de betaling van een Couponbedrag te ontvangen:  
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Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een onvoorwaardelijk 
Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder - op voorwaarde 
dat de UBS Express Effecten niet vervroegd verlopen zijn vanwege het 
plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis - het recht om op de 
relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige Couponperiode 
de betaling van het relevante Couponbedrag in Aflossingsvaluta te 
ontvangen. Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een 
voorwaardelijk Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder 
- op voorwaarde dat de UBS Express Effecten niet vervroegd verlopen zijn 
vanwege het plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis en dat 
er geen Geval van Verzuim van betaling van het Couponbedrag heeft 
plaatsgevonden - het recht om op de relevante Couponbetaaldatum met 
betrekking tot de vorige Couponperiode de betaling van het relevante 
Couponbedrag in Aflossingsvaluta te ontvangen. 

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat er een Geval van 
Inhalen van betaling van het Couponbedrag van toepassing is, zal de 
Effectenhouder indien een Geval van Inhalen van betaling van het 
Couponbedrag heeft plaatsgevonden, de betaling van het Couponbedrag 
ontvangen met betrekking tot de relevante Couponperiode(i) en eventuele 
voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is betaald 
vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag.] 

 

[In geval van:  

(7) UBS Express Lock-In Effecten (alleen cash settlement)  

voeg in: 

 

UBS Express Lock-In Effecten (alleen cash settlement) stellen beleggers in 
staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. Beleggers in UBS Express Lock-In Effecten nemen echter ook deel 
aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

 

(A) Betaling op de Vervaldatum van de UBS Express Lock-In 
Effecten/Vervroegde Aflossing 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
relevante Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) andere dag(en) 
zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in 
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de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis 
bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op een willekeurige 
Vervroegde Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Express Lock-In Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan heeft 
de Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder, indien er geen Lockin-gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden, het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag 
en het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in 
de geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(b) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder, indien er een Lockin-gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden, het recht om het Lockin-bedrag in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(c) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan de respectieve Barrière, of, in voorkomend geval, 
en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
de respectieve Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(d) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan de respectieve Barrière, of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, de 
respectieve Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om een Aflossingsbedrag in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de hoogte afhankelijk is van 
de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag wordt berekend door (i) het 
Nominale Bedrag of een ander bedrag dat in de desbetreffende 
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Productvoorwaarden is gespecificeerd, te vermenigvuldigen met de 
relevante prestatie van de Onderliggende Waarde of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (ii) door het Nominale Bedrag of een ander bedrag 
dat in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te 
vermenigvuldigen met de laagste van (x) 1 of (y) de relevante 
prestatie van de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (iii) 
door de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, te 
vermenigvuldigen met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(B) Betaling van Couponbedrag:  

 

Daarnaast, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, heeft de Effectenhouder tijdens de looptijd van UBS Express 
Lock-In Effecten het recht om de betaling van een Couponbedrag te 
ontvangen:  

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een onvoorwaardelijk 
Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder - op voorwaarde 
dat de UBS Express Lock-In Effecten niet vervroegd verlopen zijn vanwege 
het plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis - het recht om 
op de relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige 
Couponperiode de betaling van het relevante Couponbedrag in 
Aflossingsvaluta te ontvangen. Als de desbetreffende Productvoorwaarden 
stellen dat een voorwaardelijk Couponbedrag van toepassing is, heeft de 
Effectenhouder - op voorwaarde dat de UBS Express Lock-In Effecten niet 
vervroegd verlopen zijn vanwege het plaatsvinden van een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis en dat er geen Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag heeft plaatsgevonden - het recht om op de 
relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige Couponperiode 
de betaling van het relevante Couponbedrag in Aflossingsvaluta te 
ontvangen. 

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat er een Geval van 
Inhalen van betaling van het Couponbedrag van toepassing is, zal de 
Effectenhouder indien een Geval van Inhalen van betaling van het 
Couponbedrag heeft plaatsgevonden, de betaling van het Couponbedrag 
ontvangen met betrekking tot de relevante Couponperiode(i) en eventuele 
voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is betaald 
vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag.] 

 

[In geval van:  

(8) UBS Express Lock-In Effecten (cash settlement of fysieke 
levering)  

voeg in: 

 

UBS Express Lock-In Effecten (cash settlement of fysieke levering) stellen 
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beleggers in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Express Lock-In Effecten nemen 
echter ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. 

 

(A) Betaling op de Vervaldatum van de UBS Express Lock-In 
Effecten/Vervroegde Aflossing 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
relevante Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) andere dag(en) 
zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in 
de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis 
bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op een willekeurige 
Vervroegde Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Express Lock-In Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan heeft 
de Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder, indien er geen Lockin-gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden, het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag 
en het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in 
de geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(b) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder, indien er een Lockin-gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden, het recht om het Lockin-bedrag in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(c) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
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zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan de respectieve Barrière, of, in voorkomend geval, 
en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
de respectieve Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(d) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan de respectieve Barrière, of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, de 
respectieve Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht op levering van het Fysiek Onderliggende in 
de juiste hoeveelheid. Fracties van het Fysiek Onderliggende worden 
niet geleverd, maar cash afgewikkeld. 

 

(B) Betaling van Couponbedrag: 

Daarnaast, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, heeft de Effectenhouder tijdens de looptijd van UBS Express 
Lock-In Effecten het recht om de betaling van een Couponbedrag te 
ontvangen:  

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een onvoorwaardelijk 
Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder - op voorwaarde 
dat de UBS Express Lock-In Effecten niet vervroegd verlopen zijn vanwege 
het plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis - het recht om 
op de relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige 
Couponperiode de betaling van het relevante Couponbedrag in 
Aflossingsvaluta te ontvangen. Als de desbetreffende Productvoorwaarden 
stellen dat een voorwaardelijk Couponbedrag van toepassing is, heeft de 
Effectenhouder - op voorwaarde dat de UBS Express Lock-In Effecten niet 
vervroegd verlopen zijn vanwege het plaatsvinden van een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis en dat er geen Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag heeft plaatsgevonden - het recht om op de 
relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige Couponperiode 
de betaling van het relevante Couponbedrag in Aflossingsvaluta te 
ontvangen. 

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat er een Geval van 
Inhalen van betaling van het Couponbedrag van toepassing is, zal de 
Effectenhouder indien een Geval van Inhalen van betaling van het 
Couponbedrag heeft plaatsgevonden, de betaling van het Couponbedrag 
ontvangen met betrekking tot de relevante Couponperiode(i) en eventuele 
voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is betaald 
vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag.] 
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[In geval van:  

(9) UBS Express (Multi) Effecten (alleen cash settlement)  

voeg in: 

 

UBS Express (Multi) Effecten (alleen cash settlement) stellen beleggers in 
staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. Beleggers in UBS Express (Multi) Effecten nemen echter ook deel 
aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarden. 

 

(A) Betaling op de Vervaldatum van de UBS Express (Multi) 
Effecten/Vervroegde Aflossing 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van ten minste een van de Onderliggende 
Waarden op de relevante Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) 
andere dag(en) zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van 
een aan een periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis bijv. plaats als de Prijs van ten minste een van de 
Onderliggende Waarden op een willekeurige Vervroegde 
Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Express (Multi) Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan heeft de 
Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van alle Onderliggende 
Waarden, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
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Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
respectieve Aflossingsniveau, de respectieve Barrière, of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, de respectieve Uitoefening, 
heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om (i) de som 
van het Nominale Bedrag en het Definitieve Aanvullende Bedrag of 
(ii) een ander bedrag dat in de geldende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(d) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van ten minste een van de 
Onderliggende Waarden, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager 
is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
respectieve Aflossingsniveau, de respectieve Barrière, of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, de respectieve Uitoefening, 
heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de desbetreffende Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit 
Aflossingsbedrag wordt berekend door (i) het Nominale Bedrag of 
een ander bedrag dat in de desbetreffende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, te vermenigvuldigen met de relevante prestatie van 
de desbetreffende Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, 
en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
(ii) door het Nominale Bedrag of een ander bedrag dat in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te 
vermenigvuldigen met de laagste van (x) 1 of (y) de relevante 
prestatie van de desbetreffende Onderliggende Waarde of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (iii) door de Referentieprijs of 
de Afwikkelingsprijs van de desbetreffende Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, te 
vermenigvuldigen met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd.  

 

(B) Betaling van Couponbedrag:  

 

Daarnaast, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, heeft de Effectenhouder tijdens de looptijd van UBS Express 
(Multi) Effecten het recht om de betaling van een Couponbedrag te 
ontvangen:  

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een onvoorwaardelijk 
Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder - op voorwaarde 
dat de UBS (Multi) Express Effecten niet vervroegd verlopen zijn vanwege het 
plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis - het recht om op de 
relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige Couponperiode 
de betaling van het relevante Couponbedrag in Aflossingsvaluta te 
ontvangen. Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een 
voorwaardelijk Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder 
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- op voorwaarde dat de UBS Express (Multi) Effecten niet vervroegd verlopen 
zijn vanwege het plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis en 
dat er geen Geval van Verzuim van betaling van het Couponbedrag 
heeft plaatsgevonden - het recht om op de relevante Couponbetaaldatum 
met betrekking tot de vorige Couponperiode de betaling van het relevante 
Couponbedrag in Aflossingsvaluta te ontvangen. 

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat er een Geval van 
Inhalen van betaling van het Couponbedrag van toepassing is, zal de 
Effectenhouder indien een Geval van Inhalen van betaling van het 
Couponbedrag heeft plaatsgevonden, de betaling van het Couponbedrag 
ontvangen met betrekking tot de relevante Couponperiode(i) en eventuele 
voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is betaald 
vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag.] 

 

[In geval van:  

(10) UBS Express (Multi) Effecten (cash settlement of fysieke 
levering)  

voeg in: 

 

UBS Express (Multi) Effecten (cash settlement of fysieke levering) stellen 
beleggers in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarden. Beleggers in UBS Express (Multi) Effecten nemen 
echter ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarden. 

 

(A) Betaling op de Vervaldatum van de UBS Express (Multi) 
Effecten/Vervroegde Aflossing 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van ten minste een van de Onderliggende 
Waarden op de relevante Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) 
andere dag(en) zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
hoger is dan het respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van 
een aan een periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis bijv. plaats als de Prijs van ten minste een van de 
Onderliggende Waarden op een willekeurige Vervroegde 
Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
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of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Express (Multi) Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan heeft de 
Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van alle Onderliggende 
Waarden, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
respectieve Aflossingsniveau, de respectieve Barrière, of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, de respectieve Uitoefening, 
heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om (i) de som 
van het Nominale Bedrag en het Definitieve Aanvullende Bedrag of 
(ii) een ander bedrag dat in de geldende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(c) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van ten minste een van de 
Onderliggende Waarden, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager 
is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
respectieve Aflossingsniveau, de respectieve Barrière, of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, de respectieve Uitoefening, 
heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht op levering 
van het Fysiek Onderliggende in de juiste hoeveelheid. Fracties van 
het Fysiek Onderliggende worden niet geleverd, maar cash 
afgewikkeld. 

 

(B) Betaling van Couponbedrag:  

 

Daarnaast, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, heeft de Effectenhouder tijdens de looptijd van UBS Express 
(Multi) Effecten het recht om de betaling van een Couponbedrag te 
ontvangen:  

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een onvoorwaardelijk 
Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder - op voorwaarde 
dat de UBS (Multi) Express Effecten niet vervroegd verlopen zijn vanwege het 
plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis - het recht om op de 



238205-4-22304-v1.0 - 51- 41-40714526 

 

relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige Couponperiode 
de betaling van het relevante Couponbedrag in Aflossingsvaluta te 
ontvangen. Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een 
voorwaardelijk Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder 
- op voorwaarde dat de UBS Express (Multi) Effecten niet vervroegd verlopen 
zijn vanwege het plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis en 
dat er geen Geval van Verzuim van betaling van het Couponbedrag 
heeft plaatsgevonden - het recht om op de relevante Couponbetaaldatum 
met betrekking tot de vorige Couponperiode de betaling van het relevante 
Couponbedrag in Aflossingsvaluta te ontvangen. 

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat er een Geval van 
Inhalen van betaling van het Couponbedrag van toepassing is, zal de 
Effectenhouder indien een Geval van Inhalen van betaling van het 
Couponbedrag heeft plaatsgevonden, de betaling van het Couponbedrag 
ontvangen met betrekking tot de relevante Couponperiode(i) en eventuele 
voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is betaald 
vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag.] 

 

[In geval van:  

(11) UBS Express Reverse Effecten (alleen cash settlement)  

voeg in: 

 

UBS Express Reverse Effecten stellen beleggers in staat om positief deel te 
nemen aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
Beleggers in UBS Express Reverse Effecten nemen echter ook negatief deel 
aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

 

(A) Betaling op de Vervaldatum van de UBS Express Reverse 
Effecten/Vervroegde Aflossing 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis plaats in geval van een aan een registratiedag 
gerelateerde observatie bijv. als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) andere dag(en) zoals voor dit 
doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) 
gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het 
respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis 
bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op een willekeurige 
Vervroegde Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
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desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of lager is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Express Reverse Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan heeft 
de Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Relevante Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag, dat niet 
negatief mag worden, wordt berekend door het Nominale Bedrag of 
een ander bedrag dat in de geldende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, te vermenigvuldigen met het verschil tussen (i) een 
percentage, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden voor dit 
doel gespecificeerd, en (ii) de desbetreffende prestatie van de 
Onderliggende Waarde. 

 

(B) Betaling van Couponbedrag:  

 

Daarnaast, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, heeft de Effectenhouder tijdens de looptijd van UBS Express 
Reverse Effecten het recht om de betaling van een Couponbedrag te 
ontvangen:  

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een onvoorwaardelijk 
Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder - op voorwaarde 
dat de UBS Express Reverse Effecten niet vervroegd verlopen zijn vanwege 
het plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis - het recht om 
op de relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige 
Couponperiode de betaling van het relevante Couponbedrag in 
Aflossingsvaluta te ontvangen. Als de desbetreffende Productvoorwaarden 
stellen dat een voorwaardelijk Couponbedrag van toepassing is, heeft de 
Effectenhouder - op voorwaarde dat de UBS Express Reverse Effecten niet 
vervroegd verlopen zijn vanwege het plaatsvinden van een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis en dat er geen Geval van Verzuim van betaling 
van de Couponbedrag heeft plaatsgevonden - het recht om op de 
relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige Couponperiode 
de betaling van het relevante Couponbedrag in Aflossingsvaluta te 
ontvangen. 

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat er een Geval van 
Inhalen van betaling van het Couponbedrag van toepassing is, zal de 



238205-4-22304-v1.0 - 53- 41-40714526 

 

Effectenhouder indien een Geval van Inhalen van betaling van het 
Couponbedrag heeft plaatsgevonden, de betaling van het Couponbedrag 
ontvangen met betrekking tot de relevante Couponperiode(i) en eventuele 
voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is betaald 
vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag.] 

 

[In geval van:  

(12) UBS Express Reverse (Multi) Effecten  

voeg in: 

 

UBS Express Reverse (Multi) Effecten stellen beleggers in staat om positief 
deel te nemen aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. Beleggers in UBS Express Reverse (Multi) Effecten nemen echter ook 
negatief deel aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

 

(A) Betaling op de Vervaldatum van de UBS Express Reverse (Multi) 
Effecten/Vervroegde Aflossing 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis plaats in geval van een aan een registratiedag 
gerelateerde observatie bijv. als de Prijs van ten minste een van de 
Onderliggende Waarden op de Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of 
(een) andere dag(en) zoals voor dit doel in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan 
of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (ii) lager is dan het respectieve Vervroegde 
Aflossingsniveau. In geval van een aan een periode gerelateerde observatie 
heeft een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis bijv. plaats als de Prijs van ten 
minste een van de Onderliggende Waarden op een willekeurige Vervroegde 
Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of lager is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Express Reverse (Multi) Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan 
heeft de Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
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geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Relevante Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag, dat niet 
negatief mag worden, wordt berekend door het Nominale Bedrag of 
een ander bedrag dat in de geldende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, te vermenigvuldigen met het verschil tussen (i) een 
percentage, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden voor dit 
doel gespecificeerd, en (ii) de desbetreffende prestatie van de 
Desbetreffende Onderliggende Waarde. 

 

(B) Betaling van Couponbedrag:  

 

Daarnaast, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, heeft de Effectenhouder tijdens de looptijd van UBS Express 
Reverse (Multi) Effecten het recht om de betaling van een Couponbedrag te 
ontvangen:  

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een onvoorwaardelijk 
Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder - op voorwaarde 
dat de UBS Express Reverse (Multi) Effecten niet vervroegd verlopen zijn 
vanwege het plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis - het 
recht om op de relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige 
Couponperiode de betaling van het relevante Couponbedrag in 
Aflossingsvaluta te ontvangen. Als de desbetreffende Productvoorwaarden 
stellen dat een voorwaardelijk Couponbedrag van toepassing is, heeft de 
Effectenhouder - op voorwaarde dat de UBS Express Reverse (Multi) Effecten 
niet vervroegd verlopen zijn vanwege het plaatsvinden van een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis en dat er geen Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag heeft plaatsgevonden - het recht om op de 
relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige Couponperiode 
de betaling van het relevante Couponbedrag in Aflossingsvaluta te 
ontvangen. 

 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat er een Geval van 
Inhalen van betaling van het Couponbedrag van toepassing is, zal de 
Effectenhouder indien een Geval van Inhalen van betaling van het 
Couponbedrag heeft plaatsgevonden, de betaling van het Couponbedrag 
ontvangen met betrekking tot de relevante Couponperiode(i) en eventuele 
voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is betaald 
vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag.] 

 

[In geval van:  

(13) UBS Twin Win Effecten (alleen cash settlement),  

voeg in: 
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UBS Twin Win Effecten (alleen cash settlement) stellen beleggers in staat om 
deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
Beleggers in UBS Twin Win Effecten nemen echter ook deel aan de 
negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag zoals in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd te 
ontvangen, vermenigvuldigd met de som van (i) 1 en (ii) de hoogste 
van (x) de relevante prestaties van de Onderliggende Waarde min 1 
of (y) 1 min de relevante prestatie van de Onderliggende Waarde, als 
dit zo in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd.  

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag wordt 
berekend door het Nominale Bedrag of een ander bedrag zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd, te vermenigvuldigen 
met de relevante prestatie van de Onderliggende Waarde, als dit zo 
in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Twin Win Effecten geen regelmatige 
inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(14) UBS Twin Win Effecten (cash settlement of fysieke levering)  

voeg in: 

 

UBS Twin Win Effecten (cash settlement of fysieke levering) stellen beleggers 
in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Twin Win Effecten nemen echter 
ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 
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(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag zoals in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd te 
ontvangen, vermenigvuldigd met de som van (i) 1 en (ii) de hoogste 
van (x) de relevante prestaties van de Onderliggende Waarde min 1 
of (y) 1 min de relevante prestatie van de Onderliggende Waarde, als 
dit zo in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht op levering van het 
Fysiek Onderliggende in de juiste hoeveelheid. Fracties van het Fysiek 
Onderliggende worden niet geleverd, maar cash afgewikkeld. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Twin Win Effecten geen regelmatige 
inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(15) UBS Twin Win (autocallable) Effecten (alleen cash 
settlement)  

voeg in: 

 

UBS Twin Win (autocallable) Effecten (alleen cash settlement) stellen 
beleggers in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Twin Win Effecten nemen echter 
ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
relevante Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) andere dag(en) 
zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in 
de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis 
bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op een willekeurige 
Vervroegde Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
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Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Twin Win Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan heeft de 
Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag zoals in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd te 
ontvangen, vermenigvuldigd met de som van (i) 1 en (ii) de hoogste 
van (x) de relevante prestaties van de Onderliggende Waarde min 1 
of (y) 1 min de relevante prestatie van de Onderliggende Waarde, als 
dit zo in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag wordt 
berekend door het Nominale Bedrag of een ander bedrag zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd, te vermenigvuldigen 
met de relevante prestatie van de Onderliggende Waarde, als dit zo 
in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Twin Win (autocallable) Effecten 

geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(16) UBS Twin Win (autocallable) Effecten (cash settlement of 
fysieke levering)  

voeg in: 

 

UBS Twin Win (autocallable) Effecten (cash settlement of fysieke levering) 
stellen beleggers in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling 
van de Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Twin Win Effecten nemen 
echter ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
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desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). In een dergelijke context heeft een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de 
relevante Vervroegde Aflossingsobservatiedatum of (een) andere dag(en) 
zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in 
de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het 
respectieve Vervroegde Aflossingsniveau. In geval van een aan een 
periode gerelateerde observatie heeft een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis 
bijv. plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op een willekeurige 
Vervroegde Aflossingsobservatiedatum, tijdens de Vervroegde 
Aflossingsobservatieperiode of een andere periode zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of hoger is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan het respectieve 
Vervroegde Aflossingsniveau. 

 

Als de UBS Twin Win (autocallable) Effecten niet vervroegd verlopen zijn, dan 
heeft de Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag zoals in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd te 
ontvangen, vermenigvuldigd met de som van (i) 1 en (ii) de hoogste 
van (x) de relevante prestaties van de Onderliggende Waarde min 1 
of (y) 1 min de relevante prestatie van de Onderliggende Waarde, als 
dit zo in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht op levering van het 
Fysiek Onderliggende in de juiste hoeveelheid. Fracties van het Fysiek 
Onderliggende worden niet geleverd, maar cash afgewikkeld. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Twin Win (autocallable) Effecten 
geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(17) UBS Speeder Effecten  

voeg in: 

 

UBS Speeder Effecten stellen beleggers in staat om deel te nemen aan de 
positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. Beleggers in 
UBS Speeder Effecten nemen echter ook deel aan de negatieve ontwikkeling 
van de Onderliggende Waarde. 
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De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel(i) gelijk is aan of hoger is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan de 
respectieve Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag dat is in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd te 
ontvangen, vermenigvuldigd met (i) de Uitoefening plus (ii) het 
product van (x) de Participatiegraad en (y) de laagste van ofwel (I) 
het Capniveau of (II) de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (iii) min de Uitoefening, als dit 
in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

(b) Als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan de 
respectieve Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om een Aflossingsbedrag in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de hoogte afhankelijk is van 
de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag wordt berekend door het 
Nominale Bedrag of een ander bedrag zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, te vermenigvuldigen met de 
relevante prestatie van de Onderliggende Waarde, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Speeder Effecten geen regelmatige 
inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(18) UBS Speeder Plus Effecten  

voeg in: 

 

UBS Speeder Plus Effecten stellen beleggers in staat om deel te nemen aan 
de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. Beleggers in 
UBS Speeder Plus Effecten nemen echter ook deel aan de negatieve 
ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
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De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag zoals in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd te 
ontvangen, vermenigvuldigd met de som van (i) de Uitoefening en 
(ii) de Participatiegraad vermenigvuldigd met de hoogste van (x) 0 of 
(y) de laagste van (I) het Capniveau of (II) de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (iii) min de 
Uitoefening, als dit zo in de desbetreffende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de 
Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(b) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, en als 
de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan de 
respectieve Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag dat in de geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te 
ontvangen, vermenigvuldigd met (i) de Uitoefening plus (ii) het 
product van (x) de Participatiegraad en (y) de laagste van ofwel (I) 
het Capniveau of (II) de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (iii) min de Uitoefening, als dit 
in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

(c) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, en als de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
lager is dan de respectieve Uitoefening, heeft de Effectenhouder 
op de Vervaldatum het recht om een Aflossingsbedrag in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de hoogte afhankelijk is van 
de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag wordt berekend door het 
Nominale Bedrag of een ander bedrag zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, te vermenigvuldigen met de 
relevante prestatie van de Onderliggende Waarde, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Speeder Plus Effecten geen 
regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 
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[In geval van:  

(19) UBS Outperformance Plus Effecten (alleen cash settlement)  

voeg in: 

 

UBS Outperformance Plus Effecten (alleen cash settlement) stellen beleggers 
in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Outperformance Plus Effecten 
nemen echter ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag zoals in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd te 
ontvangen, vermenigvuldigd met de som van (i) de Uitoefening en 
(ii) de Participatiegraad vermenigvuldigd met de hoogste van (x) 0 of 
(y) de relevante prestatie van de Onderliggende Waarde (iii) min de 
Uitoefening, als dit zo in de desbetreffende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de 
Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag wordt 
berekend door het Nominale Bedrag of een ander bedrag zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd, te vermenigvuldigen 
met de relevante prestatie van de Onderliggende Waarde, als dit zo 
in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Outperformance Plus Effecten geen 
regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(20) UBS Outperformance Plus Effecten (cash settlement of 
fysieke levering)  

voeg in: 

 

UBS Outperformance Plus Effecten (cash settlement of fysieke levering) 
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stellen beleggers in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling 
van de Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Outperformance Plus 
Effecten nemen echter ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag zoals in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd te 
ontvangen, vermenigvuldigd met de som van (i) de Uitoefening en 
(ii) de Participatiegraad vermenigvuldigd met de hoogste van (x) 0 of 
(y) de relevante prestatie van de Onderliggende Waarde (iii) min de 
Uitoefening, als dit zo in de desbetreffende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de 
Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht op levering van het 
Fysiek Onderliggende in de juiste hoeveelheid. Fracties van het Fysiek 
Onderliggende worden niet geleverd, maar cash afgewikkeld. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Outperformance Plus Effecten geen 
regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(21) UBS Bonus Effecten (alleen cash settlement)  

voeg in: 

 

UBS Bonus Effecten (alleen cash settlement) stellen beleggers in staat om 
deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
Beleggers in UBS Bonus Effecten nemen echter ook deel aan de negatieve 
ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(b) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om de hoogste van het Bonusniveau of 
de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde 
te ontvangen, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, en als dit zo in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
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Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Relevante Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag wordt 
berekend door het Nominale Bedrag of een ander bedrag zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd, te vermenigvuldigen 
met de relevante prestatie van de Onderliggende Waarde, als dit zo 
in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Bonus Effecten geen regelmatige 
inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(22) UBS Bonus Effecten (cash settlement of fysieke levering)  

voeg in: 

 

UBS Bonus Effecten (cash settlement of fysieke levering) stellen beleggers in 
staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. Beleggers in UBS Bonus Effecten nemen echter ook deel aan de 
negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.  

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om de hoogste van het Bonusniveau of 
de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde 
te ontvangen, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, en als dit zo in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht op levering van het 
Fysiek Onderliggende in de juiste hoeveelheid. Fracties van het Fysiek 
Onderliggende worden niet geleverd, maar cash afgewikkeld. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Bonus Effecten geen regelmatige 
inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(23) UBS Bonus (Multi) Effecten (alleen cash settlement)  
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voeg in: 

 

UBS Bonus (Multi) Effecten (alleen cash settlement) stellen beleggers in staat 
om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. Beleggers in UBS Bonus Effecten nemen echter ook deel aan de 
negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Relevante Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag wordt 
berekend door het Nominale Bedrag of een ander bedrag zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd, te vermenigvuldigen 
met de relevante prestatie van de Onderliggende Waarde, als dit zo 
in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Bonus (Multi) Effecten geen 
regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(24) UBS Bonus (Multi) Effecten (cash settlement of fysieke 
levering)  

voeg in: 

 

UBS Bonus (Multi) Effecten (cash settlement of fysieke levering) stellen 
beleggers in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Bonus Effecten nemen echter ook 
deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om (i) de som van het Nominale Bedrag en 
het Definitieve Aanvullende Bedrag of (ii) een ander bedrag dat in de 
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geldende Productvoorwaarden is gespecificeerd, te ontvangen. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht op levering van het 
Fysiek Onderliggende in de juiste hoeveelheid. Fracties van het Fysiek 
Onderliggende worden niet geleverd, maar cash afgewikkeld. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Bonus (Multi) Effecten geen 

regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(25) UBS Bonus (Reverse) Effecten  

voeg in: 

 

UBS Bonus (Reverse) Effecten (alleen cash settlement) stellen beleggers in 
staat om positief te participeren in de negatieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Bonus (Reverse) Effecten 
participeren ook negatief in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag zoals in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd te 
ontvangen, vermenigvuldigd met het resultaat van het quotiënt van 
(i) het Reverse-niveau min de laagste van (x) het Bonusniveau of (y) 
de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, als teller, en (ii) het Referentieniveau van de 
Onderliggende Waarde als noemer, als dit zo in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag is gelijk 
aan het Nominale Bedrag of een ander bedrag zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
hoogste van (i) een percentage, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd of (ii) het resultaat van het 
quotiënt van (x) het Reverse-niveau min de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, als teller, en (y) 
het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde als noemer, als 
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dit zo in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Bonus (Reverse) Effecten geen 
regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(26) UBS Bonus (Reverse) (Multi) Effecten  

voeg in: 

 

UBS Bonus (Reverse) (Multi) Effecten (alleen cash settlement) stellen 
beleggers in staat om positief te participeren in de negatieve ontwikkeling 
van de Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Bonus (Reverse) (Multi) 
Effecten participeren ook negatief in de positieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag zoals in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd te 
ontvangen, vermenigvuldigd met het resultaat van het quotiënt van 
(i) het Reverse-niveau min de laagste van (x) het Bonusniveau of (y) 
de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, als teller, en (ii) het 
Referentieniveau van de Desbetreffende Onderliggende Waarde als 
noemer, als dit zo in de desbetreffende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de 
Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag is gelijk 
aan het Nominale Bedrag of een ander bedrag zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
hoogste van (i) een percentage, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden voor dit doel gespecificeerd, of (ii) het resultaat 
van het quotiënt van (x) het Reverse-niveau min de Referentieprijs of 
de Afwikkelingsprijs van de Desbetreffende Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, als 
teller, en (y) het Referentieniveau van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde als noemer, als dit zo in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
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geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Bonus (Reverse) (Multi) Effecten 
geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(27) UBS Bonus Capped (Reverse) Effecten  

voeg in: 

 

UBS Bonus Capped (Reverse) Effecten stellen beleggers in staat om positief 
te participeren in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
Beleggers in UBS Bonus Capped (Reverse) Effecten participeren ook negatief 
in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.  

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag zoals in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd te 
ontvangen, vermenigvuldigd met het resultaat van het quotiënt van 
(i) de laagste van (x) het Reverse-niveau min de laagste van (I) het 
Bonusniveau of (II) de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, en (y) het Reverse-niveau min 
de Cap, als teller, en (ii) het Referentieniveau van de Onderliggende 
Waarde als noemer, als dit zo in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag is gelijk 
aan het Nominale Bedrag of een ander bedrag zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
hoogste van (i) een percentage, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden voor dit doel gespecificeerd of (ii) het resultaat 
van het quotiënt van (x) de laagste van (I) het Reverse-niveau min de 
Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, of (II) het Reverse-niveau min de Cap, als teller, en (y) 
het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde als noemer, als 
dit zo in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 
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Gedurende hun looptijd genereren UBS Bonus Capped (Reverse) Effecten 
geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(28) UBS Bonus Capped (Reverse) (Multi) Effecten  

voeg in: 

 

UBS Bonus Capped (Reverse) (Multi) Effecten stellen beleggers in staat om 
positief te participeren in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. Beleggers in UBS Bonus Capped (Reverse) (Multi) Effecten 
participeren ook negatief in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er geen Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het recht om het Nominale Bedrag of een ander 
bedrag zoals in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd te 
ontvangen, vermenigvuldigd met het resultaat van het quotiënt van 
(i) de laagste van (x) het Reverse-niveau min de laagste van (I) het 
Bonusniveau of (II) de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de 
Desbetreffende Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, of (y) het Reverse-niveau min 
de Cap, als teller, en (ii) het Referentieniveau van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde als noemer, als dit zo in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

(b) Als er een Kickin-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit Aflossingsbedrag is gelijk 
aan het Nominale Bedrag of een ander bedrag zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
hoogste van (i) een percentage, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden voor dit doel gespecificeerd, of (ii) het resultaat 
van het quotiënt van (x) de laagste van (I) het Reverse-niveau min de 
Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, of (II) het Reverse-niveau min 
de Cap, als teller, en (y) het Referentieniveau van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde als noemer, als dit zo in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Bonus Capped (Reverse) (Multi) 
Effecten geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 
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[In geval van:  

(29) UBS Dolphin Effecten  

voeg in: 

 

UBS Dolphin Effecten stellen beleggers in staat om deel te nemen aan de 
positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. Beleggers in 
UBS Dolphin Effecten nemen echter ook deel aan de negatieve ontwikkeling 
van de Onderliggende Waarde met als ondergrens de 
Kapitaalbeschermingsfactor, voor zover UBS Dolphin Effecten een 
Kapitaalbeschermingsfactor van minder dan 100 % hebben. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er een Barrièregebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om het Nominale 
Bedrag vermenigvuldigd met de som van de 
Kapitaalbeschermingsfactor en de Kortingsfactor te ontvangen, als 
dit zo in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

(b) Als er geen Barrièregebeurtenis heeft plaatsgevonden en de 
Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan de Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om het Nominale Bedrag vermenigvuldigd 
met de Kapitaalbeschermingsfactor te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. 

 

(c) Als er geen Barrièregebeurtenis heeft plaatsgevonden en als 
de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan de 
Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht 
om een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, 
waarvan de hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd. Dit 
Aflossingsbedrag wordt berekend door het Nominale Bedrag te 
vermenigvuldigden met het product van (i) de 
Kapitaalbeschermingsfactor en (ii) het resultaat van de 
Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
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gespecificeerd, min de Uitoefening, het resultaat gedeeld door de 
Uitoefening, als dit zo in de desbetreffende Productvoorwaarden is 
gespecificeerd, vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de 
Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Dolphin Effecten geen regelmatige 
inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(30) UBS Kapitaalbeschermde Effecten (alleen cash settlement),  

voeg in: 

 

UBS Kapitaalbeschermde Effecten stellen beleggers in staat om deel te 
nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
Beleggers in UBS Kapitaalbeschermde Effecten nemen echter ook deel aan 
de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde met als 
ondergrens de Kapitaalbeschermingsfactor, voor zover 
UBS Kapitaalbeschermde Effecten een Kapitaalbeschermingsfactor van 
minder dan 100 % hebben. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht:  

(a) Als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan de 
Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht 
om een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, 
waarvan de hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd. Het 
Aflossingsbedrag is gelijk aan het Afwikkelingsbedrag, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het product van (i) 
het Nominale Bedrag en (ii) de som van de 
Kapitaalbeschermingsfactor en het product van (a) de 
Participatiefactor en (b) het quotiënt van (x) de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, min de 
Uitoefening gedeeld door (y) het Referentieniveau van de 
Onderliggende Waarde. 

 

(b) Als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan de 
Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht 
om een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, 
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waarvan de hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd. Het 
Aflossingsbedrag is gelijk aan het Afwikkelingsbedrag, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. Het Afwikkelingsbedrag is gelijk aan het product van 
het Nominale Bedrag en de Kapitaalbeschermingsfactor. 

 

Alleen als in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd dat de 
producteigenschap "Maximaal Bedrag" van toepassing is, wordt het 
Afwikkelingsbedrag begrensd op het Maximale Bedrag. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Kapitaalbeschermde Effecten geen 
regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(31) UBS Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten (alleen cash 
settlement),  

voeg in: 

 

UBS Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten stellen beleggers in staat om deel 
te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
Beleggers in UBS Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten nemen echter ook 
deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde met als 
ondergrens de Kapitaalbeschermingsfactor, voor zover 
UBS Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten een Kapitaalbeschermingsfactor 
van minder dan 100 % hebben. 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

(a) Als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van alle Onderliggende 
Waarden, van ten minste een Onderliggende Waarde of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde, (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan de 
respectieve Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om een Aflossingsbedrag in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de hoogte afhankelijk is van 
de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde. Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het 
Afwikkelingsbedrag, vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de 
Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag is gelijk 
aan het product van (i) het Nominale Bedrag en (ii) de som van de 
Kapitaalbeschermingsfactor en ofwel (a) de som van, met betrekking 
tot elke Onderliggende Waarde, het product van (x) de 
Participatiefactor en (y) het quotiënt van (xx) de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs van de Desbetreffende Onderliggende Waarde, 
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zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, min 
de respectieve Uitoefening gedeeld door (yy) het Referentieniveau 
van de Desbetreffende Onderliggende Waarde of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (b) met betrekking tot de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde, het product van (x) de Participatiefactor en 
(y) het quotiënt van (xx) de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Desbetreffende Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, min de 
respectieve Uitoefening gedeeld door (yy) het Referentieniveau van 
de Desbetreffende Onderliggende Waarde. 

(b) Als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van alle Onderliggende 
Waarden, van ten minste een Onderliggende Waarde of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan de 
respectieve Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om een Aflossingsbedrag in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de hoogte afhankelijk is van 
de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag is gelijk 
aan het Afwikkelingsbedrag, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. Het 
Afwikkelingsbedrag is gelijk aan het product van het Nominale 
Bedrag en de Kapitaalbeschermingsfactor. 

Alleen als in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd dat de 
producteigenschap "Maximaal Bedrag" van toepassing is, wordt het 
Afwikkelingsbedrag begrensd op het Maximale Bedrag. 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten 
geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(32) UBS Kapitaalbeschermde Bonus Effecten (alleen cash 
settlement),  

voeg in: 

 

UBS Kapitaalbeschermde Bonus Effecten stellen beleggers in staat om deel te 
nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
Beleggers in UBS Kapitaalbeschermde Bonus Effecten nemen echter ook deel 
aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde met als 
ondergrens de Kapitaalbeschermingsfactor, voor zover 
UBS Kapitaalbeschermde Bonus Effecten een Kapitaalbeschermingsfactor van 
minder dan 100 % hebben. 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

(a) Als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
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Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan de 
Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht 
om een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, 
waarvan de hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd. Het 
Aflossingsbedrag is gelijk aan het Afwikkelingsbedrag, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het product van (i) 
het Nominale Bedrag en (ii) de som van de 
Kapitaalbeschermingsfactor en de hoogste van (a) het 
Bonusniveau van de Onderliggende Waarde en (b) het product van 
(x) de Participatiefactor en (y) het quotiënt van (xx) de Referentieprijs 
of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, min de 
Uitoefening gedeeld door (yy) het Referentieniveau van de 
Onderliggende Waarde. 

(b) Als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan de 
Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht 
om een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, 
waarvan de hoogte afhankelijk is van de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd. Het 
Aflossingsbedrag is gelijk aan het Afwikkelingsbedrag, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. Het Afwikkelingsbedrag is gelijk aan het product van 
het Nominale Bedrag en de Kapitaalbeschermingsfactor. 

Alleen als in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd dat de 
producteigenschap "Maximaal Bedrag" van toepassing is, wordt het 
Afwikkelingsbedrag begrensd op het Maximale Bedrag. 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Kapitaalbeschermde Effecten geen 
regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(33) UBS Kapitaalbeschermde Bonus (Multi) Effecten (alleen cash 
settlement),  

voeg in: 

 

UBS Kapitaalbeschermde Bonus (Multi) Effecten stellen beleggers in staat om 
deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
Beleggers in UBS Kapitaalbeschermde Bonus (Multi) Effecten nemen echter 
ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarden met 
als ondergrens de Kapitaalbeschermingsfactor, voor zover 
UBS Kapitaalbeschermde Bonus (Multi) Effecten een 
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Kapitaalbeschermingsfactor van minder dan 100 % hebben. 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 
(a) Als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van alle Onderliggende 

Waarden, van ten minste een Onderliggende Waarde of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde, ofwel (i) gelijk is aan of hoger is dan of, 
in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) hoger is dan de 
respectieve Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om een Aflossingsbedrag in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de hoogte afhankelijk is van 
de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag is gelijk 
aan het Afwikkelingsbedrag, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag 
is gelijk aan het product van (i) het Nominale Bedrag en (ii) de som 
van de Kapitaalbeschermingsfactor en de hoogste van (a) het 
Bonusniveau en ofwel (b) de som van, met betrekking tot elke 
Onderliggende Waarde, het product van (x) de Participatiefactor en 
(y) het quotiënt van (xx) de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs 
van de Desbetreffende Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, min de 
respectieve Uitoefening gedeeld door (yy) het Referentieniveau van 
de Desbetreffende Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, 
en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, 
(c) met betrekking tot de Desbetreffende Onderliggende Waarde, 
het product van (x) de Participatiefactor en (y) het quotiënt van (xx) 
de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, min de Uitoefening gedeeld 
door (yy) het Referentieniveau van de Desbetreffende Onderliggende 
Waarde. 

 

(b) Als de Referentieprijs of Afwikkelingsprijs van alle Onderliggende 
Waarden, van ten minste een Onderliggende Waarde of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan de 
respectieve Uitoefening, heeft de Effectenhouder op de 
Vervaldatum het recht om een Aflossingsbedrag in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de hoogte afhankelijk is van 
de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende 
Waarde of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag is gelijk 
aan het Afwikkelingsbedrag, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. Het 
Afwikkelingsbedrag is gelijk aan het product van het Nominale 
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Bedrag en de Kapitaalbeschermingsfactor. 

Alleen als in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd dat de 
producteigenschap "Maximaal Bedrag" van toepassing is, wordt het 
Afwikkelingsbedrag begrensd op het Maximale Bedrag. 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten 

geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(34) UBS Kapitaalbeschermde Effecten met Coupon (alleen cash 
settlement),  

voeg in: 

 

UBS Kapitaalbeschermde Effecten met Coupon stellen beleggers in staat om 
deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
Beleggers in UBS Kapitaalbeschermde Effecten met Coupon nemen echter 
ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde met 
als ondergrens de Kapitaalbeschermingsfactor, voor zover 
UBS Kapitaalbeschermde Effecten met Coupon een 
Kapitaalbeschermingsfactor van minder dan 100 % hebben. 

(A) Betaling op de Vervaldatum van de UBS Kapitaalbeschermde 
Effecten met Coupon: 

Effectenhouders hebben op de Vervaldatum het recht op om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen. Het Aflossingsbedrag 
is gelijk aan het Afwikkelingsbedrag, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. Het Afwikkelingsbedrag is 
gelijk aan het product van het Nominale Bedrag en de 
Kapitaalbeschermingsfactor. 

(B) Betaling van Couponbedrag:  

Daarnaast, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, hebben Effectenhouders tijdens de looptijd van de UBS 
Kapitaalbeschermde Effecten met Coupon het recht om op de relevante 
Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige Couponperiode de 
betaling van het relevante Couponbedrag in Aflossingsvaluta te ontvangen. 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat een onvoorwaardelijk 
Couponbedrag van toepassing is, heeft de Effectenhouder - op voorwaarde 
dat de UBS Kapitaalbeschermde Effecten met Coupon niet vervroegd 
verlopen zijn vanwege het plaatsvinden van een Vervroegde 
Aflossingsgebeurtenis - het recht om op de relevante Couponbetaaldatum 
met betrekking tot de vorige Couponperiode de betaling van het relevante 
Couponbedrag in Aflossingsvaluta te ontvangen. Als de desbetreffende 
Productvoorwaarden stellen dat een voorwaardelijk Couponbedrag van 
toepassing is, heeft de Effectenhouder - op voorwaarde dat de UBS Express 
Effecten niet vervroegd verlopen zijn vanwege het plaatsvinden van een 
Vervroegde Aflossingsgebeurtenis en dat er geen Geval van Verzuim van 
betaling van het Couponbedrag heeft plaatsgevonden - het recht om 
op de relevante Couponbetaaldatum met betrekking tot de vorige 
Couponperiode de betaling van het relevante Couponbedrag in 
Aflossingsvaluta te ontvangen. Indien een Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag met betrekking tot een Couponperiode heeft 
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plaatsgevonden, ontvangt de Effectenhouder geen betaling van het 
Couponbedrag met betrekking tot de desbetreffende Couponperiode. In een 
dergelijke context heeft een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag, zoals verder in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, plaats in geval van een aan een registratiedag gerelateerde 
observatie bijv. als de Prijs van de Onderliggende Waarde op de relevante 
Couponobservatiedatum(i) of (een) andere dag(en) zoals voor dit doel in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan 
of lager is dan of, in voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) lager is dan het respectieve 
Couponverzuimniveau. In geval van een aan een periode gerelateerde 
observatie heeft een Geval van Verzuim van betaling van het Couponbedrag, 
zoals verder in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, bijv. 
plaats als de Prijs van de Onderliggende Waarde op een willekeurige 
Couponobservatiedatum, tijdens de Couponobservatieperiode of een andere 
periode zoals voor dit doel in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, ofwel (i) gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend 
geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (ii) 
lager is dan het respectieve Couponverzuimniveau. 

Als de desbetreffende Productvoorwaarden stellen dat er een Geval van 
Inhalen van betaling van het Couponbedrag van toepassing is, zal de 
Effectenhouder indien een Geval van Inhalen van betaling van het 
Couponbedrag heeft plaatsgevonden, de betaling van het Couponbedrag 
ontvangen met betrekking tot de relevante Couponperiode(i) en eventuele 
voorgaande Couponperioden waarvoor er geen Couponbedrag is betaald 
vanwege het plaatsvinden van een Geval van Verzuim van betaling van het 
Couponbedrag.] 

 

[In geval van:  

(35) UBS Digitale Kapitaalbeschermde Effecten (alleen cash 
settlement),  

voeg in: 

 

UBS Digitale Kapitaalbeschermde Effecten stellen beleggers in staat om deel 
te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
Beleggers in UBS Digitale Kapitaalbeschermde Effecten nemen echter ook 
deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde met als 
ondergrens de Kapitaalbeschermingsfactor, voor zover UBS Digitale 
Kapitaalbeschermde Effecten een Kapitaalbeschermingsfactor van minder 
dan 100 % hebben. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er een Barrièregebeurtenis (zoals verder in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd) heeft plaatsgevonden, heeft 
de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen. Het 
Aflossingsbedrag is gelijk aan het Afwikkelingsbedrag, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. Het Afwikkelingsbedrag is gelijk aan het product van 
het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met de som van de 
Kapitaalbeschermingsfactor en het Bonusniveau. 
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(b) Als er geen Barrièregebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft 
de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen. Het 
Aflossingsbedrag is gelijk aan het Afwikkelingsbedrag, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. Het Afwikkelingsbedrag is gelijk aan het product van 
het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met de 
Kapitaalbeschermingsfactor. 

Alleen als in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd dat de 
producteigenschap "Maximaal Bedrag" van toepassing is, wordt het 
Afwikkelingsbedrag begrensd op het Maximale Bedrag. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Digitale Kapitaalbeschermde 
Effecten geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(36) UBS Digitale Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten (alleen 
cash settlement),  

voeg in: 

 

UBS Digitale Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten stellen beleggers in staat 
om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. Beleggers in UBS Digitale Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten 
nemen echter ook deel aan de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarden met als ondergrens de Kapitaalbeschermingsfactor, voor zover 
UBS Digitale Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten een 
Kapitaalbeschermingsfactor van minder dan 100 % hebben. 

 

De Effectenhouder heeft het volgende Zekerheidsrecht: 

 

(a) Als er een Bonusbarrièregebeurtenis (zoals verder in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd) heeft 
plaatsgevonden, heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het 
recht om een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen. 
Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het Afwikkelingsbedrag, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. Het Afwikkelingsbedrag is gelijk aan het product van 
het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met de som van de 
Kapitaalbeschermingsfactor en het Bonusniveau. 

 

(b) Als er geen Bonusbarrièregebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen. Het 
Aflossingsbedrag is gelijk aan het Afwikkelingsbedrag, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden 
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gespecificeerd. Het Afwikkelingsbedrag is gelijk aan het product van 
het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met de 
Kapitaalbeschermingsfactor. 

Alleen als in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd dat de 
producteigenschap "Maximaal Bedrag" van toepassing is, wordt het 
Afwikkelingsbedrag begrensd op het Maximale Bedrag. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Digitale Kapitaalbeschermde (Multi) 
Effecten geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(37) UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) Effecten (alleen 
cash settlement),  

voeg in: 

 

UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) Effecten stellen beleggers in staat om 
deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 
Beleggers in UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) Effecten participeren 
echter ook in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde, voor 
zover UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) Effecten een Minimaal Bedrag 
lager dan het Nominale Bedrag hebben. 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). 

 

Als de UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) Effecten niet vervroegd 
verlopen zijn, heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de hoogte 
afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de 
Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het Afwikkelingsbedrag, 
vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de 
Multiplicator, zoals in de geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. Het 
Aflossingsbedrag is gelijk aan het product van (i) het Nominale Bedrag en (ii) 
de hoogste van (a) het Minimale Bedrag en (b) het quotiënt van (x) de 
Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals 
in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, gedeeld door (y) 
de Uitoefening. 

Alleen als in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd dat de 
producteigenschap "Maximaal Bedrag" van toepassing is, wordt het 
Afwikkelingsbedrag begrensd op het Maximale Bedrag. 
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Gedurende hun looptijd genereren UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) 
Effecten geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(38) UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) Effecten (alleen 
cash settlement),  

voeg in: 

 

UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) (Multi) Effecten stellen beleggers in 
staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarde. Beleggers in UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) (Multi) Effecten 
participeren echter ook in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende 
Waarden, voor zover UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) (Multi) Effecten 
een Minimaal Bedrag lager dan het Nominale Bedrag hebben. 

 

Indien een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
zullen de Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd 
verlopen, en heeft de Effectenhouder het recht om het Vervroegde 
Afwikkelingsbedrag met betrekking tot de desbetreffende Vervroegde 
Verloopdatum in de Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de 
desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). 

 

Als de UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) (Multi) Effecten niet vervroegd 
verlopen zijn, heeft de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een 
Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de hoogte 
afhankelijk is van de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van alle 
Onderliggende Waarden of, in voorkomend geval, en zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, van de Desbetreffende 
Onderliggende Waarde. Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het 
Afwikkelingsbedrag, vermenigvuldigd met de Participatiefactor, de 
Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de geldende 
Productvoorwaarden gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het 
product van (i) het Nominale Bedrag en (ii) de hoogste van (a) het Minimale 
Bedrag en (b) ofwel (x) de som van, met betrekking tot elke Onderliggende 
Waarde, het quotiënt van (xx) de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs, zoals 
in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, gedeeld door (yy) 
de respectieve Uitoefening, of (y), het quotiënt van (xx) de Referentieprijs of 
de Afwikkelingsprijs van de Desbetreffende Onderliggende Waarde, zoals in 
de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, gedeeld door (yy) de 
Uitoefening van de Desbetreffende Onderliggende Waarde. 

Alleen als in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd dat de 
producteigenschap "Maximaal Bedrag" van toepassing is, wordt het 
Afwikkelingsbedrag begrensd op het Maximale Bedrag. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Kapitaalbeschermde (Autocallable) 
(Multi) Effecten geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 
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[In geval van:  

(39) UBS Kapitaalbeschermde Effecten met Calloptie van 
Emittent (alleen cash settlement),  

voeg in: 

 

UBS Kapitaalbeschermde Effecten met Calloptie van Emittent stellen 
beleggers in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Kapitaalbeschermde Effecten met 
Calloptie van Emittent participeren echter ook in de negatieve ontwikkeling 
van de Onderliggende Waarde, voor zover UBS Kapitaalbeschermde Effecten 
met Calloptie van Emittent een Minimaal Bedrag lager dan het Nominale 
Bedrag hebben. 

 

Indien de Emittent zijn calloptie van de UBS Kapitaalbeschermde 
Effecten met Calloptie van Emittent uitoefent, geheel naar eigen inzicht 
op enige Uitoefendatum, heeft de Effectenhouder op een dergelijke 
Uitoefeningsdatum het recht om het Vervroegde Afwikkelingsbedrag met 
betrekking tot de desbetreffende Vervroegde Vervaldatum in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). 

 

Als de UBS Kapitaalbeschermde Effecten met Calloptie van Emittent op enige 
Uitoefendatum niet door de Emittent worden uitgeoefend, heeft de 
Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een Aflossingsbedrag in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de 
Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals 
in de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd. Het 
Aflossingsbedrag is gelijk aan het Afwikkelingsbedrag, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag is gelijk 
aan het product van (i) het Nominale Bedrag en (ii) de hoogste van (a) het 
Minimale Bedrag en (b) het quotiënt van (x) de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, gedeeld door (y) de Uitoefening. 

Alleen als in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd dat de 
producteigenschap "Maximaal Bedrag" van toepassing is, wordt het 
Afwikkelingsbedrag begrensd op het Maximale Bedrag. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Kapitaalbeschermde Effecten met 
Calloptie van Emittent geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[In geval van:  

(40) UBS Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten met Calloptie van 
Emittent (alleen cash settlement),  

voeg in: 
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UBS Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten met Calloptie van Emittent stellen 
beleggers in staat om deel te nemen aan de positieve ontwikkeling van de 
Onderliggende Waarde. Beleggers in UBS Kapitaalbeschermde (Multi) 
Effecten met Calloptie van Emittent participeren echter ook in de negatieve 
ontwikkeling van de Onderliggende Waarden, voor zover 
UBS Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten met Calloptie van Emittent een 
Minimaal Bedrag lager dan het Nominale Bedrag hebben. 

 

Indien de Emittent zijn calloptie van de UBS Kapitaalbeschermde 
(Multi) Effecten met Calloptie van Emittent uitoefent, geheel naar eigen 
inzicht op enige Uitoefendatum, heeft de Effectenhouder op een dergelijke 
Uitoefeningsdatum het recht om het Vervroegde Afwikkelingsbedrag met 
betrekking tot de desbetreffende Vervroegde Vervaldatum in de 
Aflossingsvaluta te ontvangen, als dit zo in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd, vermenigvuldigd met de 
Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd (het "Vervroegde 
Aflossingsbedrag"). 

 

Als de UBS Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten met Calloptie van Emittent 
op enige Uitoefendatum niet door de Emittent worden uitgeoefend, heeft 
de Effectenhouder op de Vervaldatum het recht om een Aflossingsbedrag in 
de Aflossingsvaluta te ontvangen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de 
Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van alle Onderliggende Waarden of, in 
voorkomend geval, en zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, van de Desbetreffende Onderliggende Waarde. Het 
Aflossingsbedrag is gelijk aan het Afwikkelingsbedrag, vermenigvuldigd met 
de Participatiefactor, de Hefboomfactor of de Multiplicator, zoals in de 
geldende Productvoorwaarden gespecificeerd. Het Aflossingsbedrag is gelijk 
aan het product van (i) het Nominale Bedrag en (ii) de hoogste van (a) het 
Minimale Bedrag en (b) ofwel (x) de som van, met betrekking tot elke 
Onderliggende Waarde, het quotiënt van (xx) de Referentieprijs of de 
Afwikkelingsprijs, zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, gedeeld door (yy) de respectieve Uitoefening, of (y), het 
quotiënt van (xx) de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de 
Desbetreffende Onderliggende Waarde, zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, gedeeld door (yy) de Uitoefening van de 
Desbetreffende Onderliggende Waarde. 

Alleen als in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd dat de 
producteigenschap "Maximaal Bedrag" van toepassing is, wordt het 
Afwikkelingsbedrag begrensd op het Maximale Bedrag. 

 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Kapitaalbeschermde (Multi) Effecten 
met Calloptie van Emittent geen regelmatige inkomsten (bijv. dividend of 
rente).] 

 

[In geval van:  

(41) UBS Accumulator Effecten,  

voeg in: 

 

UBS Accumulator Effecten stellen beleggers in staat om deel te nemen aan 
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de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. Beleggers in 
UBS Accumulator Effecten nemen echter ook deel aan de negatieve 
ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. 

Indien geen Knockout-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de 
Effectenhouder het volgende Zekerheidsrecht: 

(a) Met betrekking tot enige Accumulatieperiode anders dan de 
Definitieve Accumulatieperiode die een Gegarandeerde 
Accumulatieperiode is, heeft de Effectenhouder het recht op het 
ontvangen van levering van één (1) Fysiek Onderliggende Waarde 
vermenigvuldigd met het respectieve Maximale Aantal 
Observatiedagen in de Accumulatieperiode voor een dergelijke 
Accumulatieperiode. 

(b) Met betrekking tot enige Accumulatieperiode anders dan de 
Definitieve Accumulatieperiode die geen Gegarandeerde 
Accumulatieperiode is, heeft de Effectenhouder het recht op het 
ontvangen van: 

(i) (x) levering van één (1) Fysiek Onderliggende Waarde en (y) 
betaling van een Aflossingsbedrag gelijk aan het product 
van (xx) de Uitoefening en (xx) de Gearing-factor min 1, in 
het geval van (x) en (y), vermenigvuldigd met het aantal 
dagen tijdens de respectieve Accumulatieperiode waarop er 
geen Marktverstoring heeft plaatsgevonden of 
gaande is en de officiële Slotprijs van de Onderliggende 
Waarde of de Prijs van de Onderliggende Waarde, zoals in 
de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (I) 
gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (II) hoger is dan de Uitoefening; 

(ii) levering van één (1) Fysiek Onderliggende Waarde 
vermenigvuldigd met de Gearing-factor en daarna 
vermenigvuldigd met het aantal dagen tijdens de 
respectieve Accumulatieperiode waarop er geen 
Marktverstoring heeft plaatsgevonden of gaande is en 
de officiële Slotprijs van de Onderliggende Waarde of de 
Prijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (I) 
gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (II) lager is dan de Uitoefening; en 

(iii) betaling van een Aflossingsbedrag gelijk aan het product 
van (x) de Uitoefening, (y) de Gearing-factor en (z) het 
Maximale Aantal Observatiedagen in de 
Accumulatieperiode min het aantal Berekeningsdata van de 
Onderliggende Waarde of Beursdagen, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, tijdens 
de respectieve Accumulatieperiode waarop er een 
Marktverstoring heeft plaatsgevonden of gaande is. 

(c) Met betrekking tot de Definitieve Accumulatieperiode, heeft de 
Effectenhouder het recht op het ontvangen van: 

(i) levering van één (1) Fysiek Onderliggende Waarde 
vermenigvuldigd met het aantal dagen tijdens de 
respectieve Accumulatieperiode waarop er geen 
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Marktverstoring heeft plaatsgevonden of gaande is en 
de officiële Slotprijs van de Onderliggende Waarde of de 
Prijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (I) 
gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (II) hoger is dan de Uitoefening; 

(ii) levering van één (1) Fysiek Onderliggende Waarde 
vermenigvuldigd met de Gearing-factor en daarna 
vermenigvuldigd met het aantal dagen tijdens de 
respectieve Accumulatieperiode waarop er geen 
Marktverstoring heeft plaatsgevonden of gaande is en 
de officiële Slotprijs van de Onderliggende Waarde of de 
Prijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (I) 
gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (II) lager is dan de Uitoefening; en 

(iii) betaling van een Aflossingsbedrag gelijk aan de Uitgifteprijs 
of een ander bedrag zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, min (I) het product van 
de Uitoefening en het totale aantal Fysiek Onderliggende 
Waarden dat eerder aan de Effectenhouder werd geleverd 
min (II) de som van alle Aflossingsbedragen die eerder aan 
de Effectenhouder werden betaald. 

Indien een Knockout-gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zullen de 
Effecten op de respectieve Vervroegde Verloopdatum vervroegd verlopen, en 
de Effectenhouder heeft recht op het ontvangen van het Aflossingsbedrag in 
de Aflossingsvaluta en levering van de Fysiek Onderliggende Waarde in de 
relevante hoeveelheid als volgt: 

(d) Als de Knockout-gebeurtenis heeft plaatsgevonden tijdens 
enige Accumulatieperiode die een Gegarandeerde 
Accumulatieperiode is, heeft de Effectenhouder het recht op het 
ontvangen van: 

(i) levering van één (1) Fysiek Onderliggende Waarde 
vermenigvuldigd met het Maximale Aantal Observatiedagen 
in de Accumulatieperiode waarvoor geen Fysiek 
Onderliggende Waarde aan de Effectenhouder is geleverd; 
en  

(ii) betaling van een Aflossingsbedrag gelijk aan de Uitgifteprijs 
of een ander bedrag zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, min het product van 
de Uitoefening en de som van het Maximale Aantal 
Observatiedagen in de Accumulatieperiode voor alle 
Gegarandeerde Accumulatieperioden. 

(e) Als de Knockout-gebeurtenis heeft plaatsgevonden tijdens 
enige Accumulatieperiode die geen Gegarandeerde 
Accumulatieperiode is, heeft de Effectenhouder het recht op het 
ontvangen van: 

(i) levering van één (1) Fysiek Onderliggende Waarde 
vermenigvuldigd met het aantal dagen tijdens de 
respectieve Accumulatieperiode waarop er geen 
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Marktverstoring heeft plaatsgevonden of gaande is en 
de officiële Slotprijs van de Onderliggende Waarde of de 
Prijs van de Onderliggende Waarde, zoals in de 
desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (I) 
gelijk is aan of hoger is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (II) hoger is dan de Uitoefening; 

(ii) levering van één (1) Fysiek Onderliggende Waarde met het 
aantal dagen tijdens de respectieve Accumulatieperiode 
waarop er geen Marktverstoring heeft plaatsgevonden 
of gaande is en de officiële Slotprijs van de Onderliggende 
Waarde of de Prijs van de Onderliggende Waarde, zoals in 
de desbetreffende Productvoorwaarden gespecificeerd, (I) 
gelijk is aan of lager is dan of, in voorkomend geval, en 
zoals in de desbetreffende Productvoorwaarden 
gespecificeerd, (II) lager is dan de Uitoefening; en 

(iii) betaling van een Aflossingsbedrag gelijk aan de Uitgifteprijs 
of een ander bedrag zoals in de desbetreffende 
Productvoorwaarden gespecificeerd, min (I) het product van 
de Uitoefening en het totale aantal Fysiek Onderliggende 
Waarden dat eerder aan de Effectenhouder werd geleverd 
min (II) de som van alle Aflossingsbedragen die eerder aan 
de Effectenhouder werden betaald. 

Gedurende hun looptijd genereren UBS Accumulator Effecten geen 
regelmatige inkomsten (bijv. dividend of rente).] 

 

[waar nodig in te voegen voor elk Effect: 

 

[Alleen als in de desbetreffende Productvoorwaarden is gespecificeerd dat de 
producteigenschap "Kapitaalbescherming" van toepassing is, is het 
Afwikkelingsbedrag in ieder geval ten minste gelijk aan het 
kapitaalbeschermde Minimale Bedrag.] [Als in de desbetreffende 
Productvoorwaarden is gespecificeerd dat de producteigenschap 
"Maximaal Bedrag" van toepassing is, wordt het Afwikkelingsbedrag [of, 
in voorkomend geval,] [de waarde van de Fysiek Onderliggende Waarde die 
in de juiste hoeveelheid moet worden geleverd], zo die er is, onder de 
Effecten op het Maximale Bedrag begrensd [vermenigvuldigd met [de 
Participatiefactor] [de Hefboomfactor] [de Vermenigvuldigingsfactor] [de 
Multiplicator].]]  

 

[waar nodig in te voegen voor elk Effect:] 

 

[Barrière] []* 

[Korf-Componenten] []* 

[Bonusniveau] []* 

[Capniveau] []* 

[Cap] []* 
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[Kapitaalbeschermingsfactor] []* 

[Geval van Inhalen van betaling 
van het Couponbedrag] 

[]* 

[Geval van Verzuim van betaling 
van het Couponbedrag] 

[]* 

[Couponbedrag] []* 

[Couponbedrag Inhaalniveau] []* 

[Coupon-dagtellingsbreuk] []* 

[Couponverzuimniveau] []* 

[Couponobservatiedatum] []* 

[Couponobservatieperiode] []* 

[Couponbetaaldatum] []* 

[Vervroegde Verloopdatum] []* 

[Verloopdatum] []* 

[Definitieve Waarderingsdatum] []* 

[Vaststellingsdatum] []* 

[Ondergrens] []* 

[Gearing-factor] []* 

[Uitgifteprijs]  []* 

[Kickin-niveau] []* 

[Kickin-observatiedatum] []* 

[Kickin-observatieperiode] []* 

[Knockout-niveau] []* 

[Hefboomfactor] []* 

[Vervaldatum] []* 

[Maximale Bedrag] []* 

[Maximale Aantal Observatiedagen 
in de Accumulatieperiode] 

[]* 

[Minimale Bedrag] []* 

[Vermenigvuldigingsfactor] []* 

[Multiplicator] []* 

[Nominale Bedrag] []* 

[Observatiedatum] []* 

[Observatieperiode] []* 

[Participatiefactor]  []* 
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[Fysiek Onderliggende Waarde] []* 

[Prijs van de Onderliggende 
Waarde] 

[]* 

[Aflossingsbedrag] []* 

[Aflossingsvaluta] []* 

[Referentieniveau] []* 

[Referentieprijs] []* 

[Referentie Aandelen per 
Eenheidswaarde] 

[]* 

[Relevante Onderliggende Waarde] []* 

[Reverse-niveau] []* 

[Afwikkelingsbedrag] []* 

[Afwikkelingsprijs] []* 

[Uitoefening] []* 

[Looptijd van de Effecten]  []* 

[Onderliggende Waarde]  []* 

[Waarderingsdatum] []* 

[] []* 

 

[Met betrekking tot multireeks Effecten, voeg de volgende overzichtstabel 
met relevante informatie in en vul deze in voor elke Reeks Effecten met de 
informatie uit de tabel hierboven 

 

ISIN [voeg ISIN in] [voeg ISIN in] 

[Korf-Componenten] [] [] 

[Bonusniveau] [] [] 

[] [] [] 

 ] 

C.16 Verloop- of 
vervaldatum, de 
uitoefendatum of 
definitieve 
referentiedatum. 

[Vervaldatum: []*] 

 

[Verloopdatum: []*] 

 

[[Definitieve] Waarderingsdatum: []*] 

 

[Waarderingsmiddelingsdata: []*] 
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[Met betrekking tot multireeks Effecten, voeg de volgende overzichtstabel 
met relevante informatie in en vul deze in voor elke reeks Effecten: 

 

ISIN Vervaldat
um 

[Verloopd
atum] 

[[Definitieve] 
Waarderingsdatum] 
[Waarderingsmiddeli
ngsdata] 

[] [] [] [] 

 ] 

C.17 Afwikkelingsproce
dure van de 
afgeleide effecten. 

Betalingen [en/of levering van de Fysiek Onderliggende Waarde in de juiste 
hoeveelheid, in voorkomend geval,] worden, in alle gevallen overeenkomstig 
enige toepasselijke fiscale of andere wetten en regelgeving in de plaats van 
betaling [of levering, in voorkomend geval] of andere wetten en regelgeving 
waarmee de Emittent zich akkoord verklaart, gedaan in overeenstemming 
met de desbetreffende regelgeving en operationale procedure van 
toepassing op en/of uitgegeven door het Clearing-systeem (de "CA-regels") 
aan het desbetreffende Clearing-systeem of de desbetreffende 
tussenpersoon of aan zijn opdracht voor het crediteren van de rekeningen 
van de desbetreffende rekeninghouders van het Clearing-systeem of de 
desbetreffende tussenpersoon.  

 

De Emittent wordt vrijgesteld van zijn aflossingsverplichtingen of andere 
betalings- [of leverings]verplichtingen onder deze Voorwaarden van de 
Effecten door levering aan het Clearing-systeem op de manier die hierboven 
wordt beschreven. 

 

C.18 Een beschrijving 
van hoe 
rendement op 
afgeleide effecten 
plaatsvindt. 

 

Effectenhouders ontvangen op de desbetreffende Vervaldag de betaling van 
het Aflossingsbedrag [of, in voorkomend geval, levering van de Fysiek 
Onderliggende Waarde in de juiste hoeveelheid].  

C.19 Uitoefenprijs of 
definitieve 
referentieprijs van 
de onderliggende 
waarde.  

[Afwikkelingsprijs: []*]  

 

[Referentieprijs:  []*]  

 

[Met betrekking tot multireeks Effecten, voeg de volgende overzichtstabel 
met relevante informatie in en vul deze in voor elke reeks Effecten: 

 

ISIN [Afwikkelingsprijs] [Referentieprijs]  

[]  [] 

] 

 

C.20 Soort 
onderliggende 

Soort Onderliggende Waarde: 
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waarde en waar 
informatie over de 
onderliggende 
waarde te vinden 
is. 

 

[voeg beschrijving in van [het aandeel (inclusief een certificaat dat de 
aandelen vertegenwoordigt)] [de Index] [de wisselkoers] [het edelmetaal] [de 
grondstof] [de rente] [het effect zonder aandelenkarakter] [de op de beurs 
verhandelde fondseenheid] [de niet op de beurs verhandelde fondseenheid] 
[het futures-contract (indien van toepassing, inclusief bepaling van de 
relevante verloopmaanden)] [het referentietarief] [de korf die de 
bovengenoemde activa omvat] [de portefeuille die de bovengenoemde activa 

omvat: []*] 

 

Informatie over [] [en] de eerdere en verdere prestatie van [de 
Onderliggende Waarde] [de Onderliggende Waarden] en [zijn] [hun] 

volatiliteit is te vinden [op de internetpagina] []. 

 

[Met betrekking tot multireeks Effecten, voeg de volgende overzichtstabel 
met relevante informatie in en vul deze in voor elke reeks Effecten: 

 

ISIN  

[] [voeg beschrijving in van de onderliggende 
waarde en waar informatie over de 
onderliggende waarde te vinden is] 

 

 ]] 

[Het volgende Element C.21 moet alleen worden ingevoegd bij Effecten met een minimale denominatie van ten 
minste EUR 100.000 of gelijkwaardig in een andere munteenheid, waarbij de Emittent bij de uitgifte een 
verplichting heeft om de belegger 100 % van de nominale waarde te betalen (bovendien kan er ook sprake zijn 
van een rentebetaling): 

 

C.21 Indicatie van de 
markt waar de 
effecten zullen 
worden 
verhandeld en 
waarvoor een 
prospectus is 
uitgegeven 

[Er is een aanvraag gedaan voor toelating van de Effecten voor [notering en 
verhandeling] op [de gereguleerde Markt (Regulierter Markt) van de 

Frankfurt Stock Exchange] [Stuttgart Stock Exchange] []] [de Officiële 
Notering van de [Gereguleerde Markt van de Luxembourg Stock Exchange] 

[]] [[de onofficiële gereguleerde markt van] [Frankfurt Stock Exchange] 

[Stuttgart Stock Exchange] []] [de Officiële Notering van Borsa Italiana 
S.p.A.] [de EuroTLX beheerd door TLX S.p.A.] [specificeer alternatieve 

beur(s)(zen) of handelssyste(e)m(en): []]] 

 

[Niet van toepassing. Er is geen aanvraag ingediend om de Effecten toe te 
laten op een gereglementeerde markt van een beurs binnen de Europese 
Economische Ruimte.] 

]  

 

Elemen
t 

Afdeling D - Risico's 

  De aankoop van Effecten gaat gepaard met bepaalde risico's. De Emittent 
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wijst er uitdrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die zijn 
verbonden aan een belegging in de Effecten, slechts betrekking heeft 
op de belangrijkste risico's die de Emittent bekend waren op de 
datum van het Basisprospectus. 

 

D.2 Voornaamste risico's 
met betrekking tot 
de emittent. 

De Effecten houden een emittentenrisico, ook wel debiteurenrisico of 
kredietrisico voor potentiële beleggers genoemd. Een emittentenrisico is het 
risico dat UBS AG tijdelijk of permanent niet in staat zal zijn om te voldoen 
aan haar verplichtingen in het kader van de Effecten. 

 
Algemeen insolventierisico 
Elke belegger draagt het algemene risico dat de financiële situatie van de 
Emittent kan verslechteren. De schuld of afgeleide effecten van de Emittent 
vormen onmiddellijke, ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van 
de Emittent die, met name in het geval van insolventie van de Emittent, 
dezelfde pari passu-rangorde hebben als alle andere huidige en toekomstige 
ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Emittent, met 
uitzondering van verplichtingen die de voorkeur genieten door dwingende 
bepalingen van het recht. De Effecten zijn geen bankdeposito's en een 
belegging in de Effecten brengt risico's met zich mee die erg verschillen van 
het risicoprofiel van een bankdeposito dat bij de Emittent of gelieerde 
partijen is ondergebracht. De verplichtingen van de Emittent met betrekking 
tot de Effecten zijn niet beschermd door een wettelijk of vrijwillig 
depositogarantiesysteem of compensatiestelsel. In geval van insolventie 
van de Emittent, kunnen beleggers daarom te maken krijgen met het 
volledige verlies van hun belegging in de Effecten. 

 

UBS AG als Emittent en UBS zijn onderworpen aan verschillende risico's met 
betrekking tot hun bedrijfsactiviteiten. Hieronder staan de risico's 
samengevat die invloed kunnen hebben op het vermogen van UBS om haar 
strategie uit te voeren, op haar bedrijfsactiviteiten, financiële toestand, 
bedrijfsresultaten en vooruitzichten, en die de Group als belangrijk 
beschouwt en waarvan zij op dit moment op de hoogte is: 

 

 De algemene beoordeling van de kredietwaardigheid van UBS kan 
de waarde van de Effecten beïnvloeden 

 

 Wisselkoersschommelingen en aanhoudende lage of negatieve 
interesttarieven kunnen een negatief effect hebben op de financiële 
kracht, de liquiditeit en dekkingsgraad en winstgevendheid van UBS 

 

 Veranderingen in wetten en regelgeving kunnen een negatief effect 
hebben op de bedrijfsvoering van UBS en het vermogen om haar 
strategische plannen uit te voeren 

 

 Als UBS niet in staat is om haar financiële kracht te behouden, dan 
kan dit een negatief effect hebben op haar vermogen om haar 
strategie, klantenfranchise en concurrentiepositie uit te voeren 

 

 UBS is mogelijk niet succesvol bij het voltooien van de door haar 
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aangekondigde strategische plannen  

 

 Belangrijke wettelijke en regelgevingsrisico's ontstaan tijdens de 
bedrijfsvoering van UBS 

 

 De bedrijfsvoering van UBS is onderworpen aan operationele risico's 

 

 De reputatie van UBS is van cruciaal belang voor het success van 
haar bedrijfsvoering  

 

 Prestaties in de financiële dienstverleningssector worden beïnvloed 
door marktomstandigheden en het macro-economische klimaat 

 

 UBS is mogelijk niet succesvol bij het implementeren van 
veranderingen in haar vermogensbeheeractiviteiten om te voldoen 
aan veranderingen in de markt, regelgeving of andere 
omstandigheden 

 

 UBS is mogelijk niet in staat om omzet of 
concurrentiemogelijkheden te herkennen of te verwerven, of om 
gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden 

 

 UBS heeft te maken met legacy en andere risicoposities die negatief 
kunnen worden beïnvloed door omstandigheden op de financiële 
markten; het kan moeilijk zijn om legacy risicoposities te liquideren 

 

 UBS is afhankelijk van haar risicobeheer en controleprocessen om 
potentiële verliezen bij haar bedrijfsvoering te vermijden of te 
beperken 

 

 Waarderingen van bepaalde posities zijn afhankelijk van modellen; 
modellen zijn inherent beperkt en kunnen inputs gebruiken waarvan 
de oorsprong niet duidelijk is 

 

 Liquiditeit en kredietbeheer zijn van cruciaal belang voor de 
prestaties van UBS 

 

 De financiële resultaten van UBS kunnen negatief worden beïnvloed 
door veranderingen in boekhoudingsregels 

 

 De financiële resultaten van UBS kunnen negatief worden beïnvloed 
door veranderingen in aannames die de waarde van de goodwill van 
UBS ondersteunen 



238205-4-22304-v1.0 - 91- 41-40714526 

 

 

 Het effect van belastingen op de financiële resultaten van UBS 
wordt significant beïnvloed door herwaarderingen van haar 
uitgestelde belastingvorderingen 

 

 De gestelde kapitaalopbrengstdoelstelling van UBS is deels 
gebaseerd op vermogensratio's die onderhevig zijn aan 
veranderingen in regelgeving en significant kunnen schommelen  

 

 UBS AGs bedrijfsresultaten, financiële toestand en vermogen om in 
de toekomst haar verplichtingen te voldoen, kan worden beïnvloed 
door financiering, dividenden en andere uitkeringen die worden 
ontvangen van UBS Switzerland AG of alle andere rechtstreekse 
dochterondernemingen, die onderhevig kunnen zijn aan 
beperkingen  

 

 Als UBS in financiële moeilijkheden verkeert, heeft FINMA de 
bevoegdheid om een afwikkelings- of vereffeningsprocedure te 
openen of beschermende maatregelen op te leggen met betrekking 
tot UBS Group AG, UBS AG of UBS Switzerland AG, en dergelijke 
procedures of maatregelen kunnen een wezenlijk nadelig effect 
hebben op aandeelhouders en schuldeisers 

 

[Het volgende Element D.3 moet alleen worden ingevoegd in het geval van Effecten waarbij de Emittent bij de 
uitgifte een verplichting heeft om de belegger 100 % van de nominale waarde te betalen en het volgende 
Element D.6 moet alleen worden ingevoegd in het geval van Effecten waarbij de Emittent bij uitgifte geen 
verplichting heeft om de belegger 100 % van de nominale waarde te betalen:] 

 

[D.3] 

[D.6] 

De belangrijkste 
risico's met 
betrekking tot de 
effecten. 

Potentiële beleggers van de Effecten moeten zich bewust zijn dat de 
Effecten een risicovolle belegging vormen wat kan leiden tot het totale 
verlies van hun belegging in de Effecten. Effectenhouders zullen verlies 
lijden als de bedragen [of, in voorkomend geval, de waarde van de Fysiek 
Onderliggende Waarde] ontvangen in overeenstemming met de 
Voorwaarden van de Effecten onder de aankoopprijs van de Effecten 
(inclusief de transactiekosten) valt. [Zelfs als de Effecten bij verval 
kapitaalbeschermd zijn tot het Minimale Bedrag en het risico op verlies 
daardoor in eerste instantie beperkt wordt tot het Minimale Bedrag,] draagt 
[de] [elke] belegger het risico voor de verslechtering van de financiële 
situatie van de Emittent en het mogelijke daaropvolgende onvermogen van 
de Emittent om aan zijn verplichtingen onder de Effecten te voldoen. 
Potentiële beleggers moeten daarom voorbereid zijn op een gedeeltelijk of 
volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal en in staat zijn dit te dragen. 
Beleggers die geïnteresseerd zijn om de Effecten te kopen, moeten hun 
financiële situatie beoordelen om zeker te zijn dat ze in staat zijn om het 
risico op verlies, dat aan de Effecten verbonden is, te dragen. 

 

Bijzondere risico's verbonden aan de specifieke eigenschappen van 
de Effectenstructuur 

 

Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat het bedrag [van [het 
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Rentebedrag] [de Rentebedragen] en] van het Aflossingsbedrag dat moet 
worden betaald in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten, 
afhankelijk is van de prestatie van de Onderliggende Waarde. In het geval 
van een ongunstige ontwikkeling van de prijs van de [Onderliggende 
Waarde] [Korf-Componenten], kan elk bedrag dat onder de Effecten wordt 
ontvangen, lager zijn dan de beleggers verwachten en kan zelfs gelijk zijn 
aan nul. In een dergelijk geval moeten de Effectenhouders het totale 
verlies van de belegging (inclusief mogelijke transactiekosten) 
dragen. 

 

[In geval van de producteigenschap "Participatiefactor", 
"Hefboomfactor", "Vermenigvuldigingsfactor" of, in voorkomend geval, 
"Multiplicator", voeg in: Potentiële beleggers moeten overwegen dat de 
toepassing van de [Participatiefactor] [Hefboomfactor] 
[Vermenigvuldigingsfactor] [Multiplicator] bij het bepalen van het 
Zekerheidsrecht ertoe leidt dat de Effecten in economische termen 
vergelijkbaar zijn met een directe belegging in de [Onderliggende Waarde] 
[Korf-Componenten], maar desondanks toch niet volledig vergelijkbaar zijn 
met een dergelijke directe belegging[, met name omdat de Effectenhouders 
niet participeren in de relevante prestatie van de [Onderliggende Waarde] 
[Korf-Componenten] met een verhouding 1:1, maar met de verhouding van 
de [Participatiefactor] [Hefboomfactor] [Multiplicator].] 

 

[In het geval van de producteigenschap "Reverse Structuur", voeg in: 
Potentiële beleggers moeten in overweging nemen dat de Effecten een 
zogenaamde Reverse structuur bieden en dat de Effecten daardoor 
(ongeacht de andere eigenschappen die aan de Effecten zijn verbonden of 
andere factoren die relevant kunnen zijn voor de waarde van de Effecten) in 
waarde kunnen dalen, als de prijs van de [Onderliggende Waarde] [Korf-
Componenten] stijgt, als de Effecten in waarde stijgen, als de prijs van de 
[Onderliggende Waarde] [Korf-Componenten] daalt. Er bestaat dus een 
risico op verlies van het geïnvesteerde kapitaal als de prijs van de 
[Onderliggende Waarde] [Korf-Componenten] correlatief stijgt. Daarnaast is 
het potentiële rendement onder elk Effect in principe beperkt, aangezien de 
negatieve prestatie van de [Onderliggende Waarde] [Korf-Componenten] de 
100 % niet mogen overstijgen.] 

 

[In het geval van de producteigenschap "Express-structuur", voeg in: 
Potentiële beleggers moeten in overweging nemen dat de Effecten, in geval 
van het plaatsvinden van een Vervroegde Aflossingsgebeurtenis en in 
overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten, voor de 
Vervaldatum verlopen zonder dat er een kennisgeving of verklaring door de 
Emittent of de Effectenhouder nodig is, de zogenaamde express-structuur. In 
het geval dat de Effecten voor de Vervaldatum verlopen, heeft de 
Effectenhouder het recht om [betaling van een bedrag in liquide middelen] 
[of, in voorkomend geval,] [de levering van de Fysiek Onderliggende Waarde 
in de juiste hoeveelheid] te eisen met betrekking tot het vervroegde 
verlopen. De Effectenhouder heeft echter geen recht om [verdere betalingen 
op de Effecten] [of, in voorkomend geval] [de levering van de Fysiek 
Onderliggende Waarde] te eisen na een dergelijk vervroegd verlopen. 

 

De Effectenhouder draagt daarom het risico om niet in de verwachte mate 
en tijdens de verwachte periode in de prestatie van de [Onderliggende 
Waarde] [Korf-Componenten] te participeren. 
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In het geval van een vervroegd verlopen van de Effecten, draagt de 
Effectenhouder ook het zogenoemde risico van herinvestering. De 
Effectenhouder kan enig bedrag dat in het geval van een vervroegd verlopen 
door de Emittent is betaald, zo daar sprake van is, mogelijk slechts 
herinvesteren tegen marktvoorwaarden, die minder gunstig zijn dan de 
voorwaarden die heersten op het moment dat de Effecten werden 
aangekocht.] 

 

[In het geval van de producteigenschap "Grenswaarden, barrières of 
niveaus", voeg in: Potentiële beleggers moeten in overweging nemen dat 
[het Aflossingsbedrag] [of, in voorkomend geval,] [de waarde van de Fysiek 
Onderliggende Waarde die moet worden geleverd in de juiste hoeveelheid], 
zo daar sprake van is, onder de Effecten ervan afhankelijk is of de prijs van 
de [Onderliggende Waarde] [Korfcomponenten] gelijk is aan, en/of onder 
een bepaald(e) grenswaarde, barrière of niveau valt respectievelijk deze 
overschrijdt, op een bepaald moment of, in voorkomend geval, binnen een 
bepaalde periode zoals door de Voorwaarden van de Effecten bepaald.  

 

Alleen op voorwaarde dat de desbetreffende grenswaarde, barrière of, in 
voorkomend geval, het desbetreffende niveau niet is bereikt en/of hieronder 
is gezakt respectievelijk werd overschreden op het moment of de periode 
zoals bepaald door de Voorwaarden van de Effecten, ontvangt de houder 
van een Effect een bedrag, vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als het 
Aflossingsbedrag bepaald. Anders participeert de Effectenhouder in de 
prestatie van de [Onderliggende Waarde] [Korf-Componenten] en draagt 
deze daarom het risico van een totaal verlies van het geïnvesteerde kapitaal.] 

 

[In het geval van de producteigenschap "Maximaal Bedrag", voeg in: 
Potentiële beleggers moeten in overweging nemen dat [het 
Aflossingsbedrag] [of, in voorkomend geval,] [de waarde van de Fysiek 
Onderliggende Waarde die moet worden geleverd in de juiste hoeveelheid], 
zo daar sprake van is, onder de Effecten beperkt is tot het Maximale Bedrag 
[vermenigvuldigd met [de Participatiefactor] [de Hefboomfactor] [de 
Multiplicator]] zoals in de Voorwaarden van de Effecten bepaald. In 
tegenstelling tot een directe belegging in de [Onderliggende Waarde] 
[Korfcomponenten] is de potentiële winst van de Effecten daarom beperkt 
tot het Maximale Bedrag [vermenigvuldigd met [de Participatiefactor] [de 
Hefboomfactor] [de Multiplicator]].] 

 

[In het geval van de producteigenschap "Relevante Onderliggende 
Waarde", voeg in: Potentiële beleggers moeten in overweging nemen dat 
de berekening van het niveau van [het Aflossingsbedrag] [of, in voorkomend 
geval,] [de waarde van de Fysiek Onderliggende Waarde die moet worden 
geleverd in de juiste hoeveelheid], zo daar sprake van is, alleen verwijst naar 
de prestatie van de Relevante Onderliggende Waarde en, daarmee, naar de 
Onderliggende Waarde, die een bepaalde vooraf bepaalde prestatie laat 
zien, bijv. de slechtste prestatie tijdens een observatieperiode. 

 

Potentiële beleggers moeten zich er dus van bewust zijn dat in vergelijking 
met Effecten, die naar slechts één Onderliggende Waarde verwijzen, de 
Effecten een hogere blootstelling aan verlies hebben. Dit risico kan niet 
worden gereduceerd door een positieve of, in voorkomend geval, negatieve 
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prestatie van de resterende Onderliggende Waarden, omdat de resterende 
Onderliggende Waarden niet worden meegenomen in de berekening van 
[het niveau van het Aflossingsbedrag] [of, in voorkomend geval,] [de waarde 
van de Fysiek Onderliggende Waarde die moet worden geleverd in de juiste 
hoeveelheid].] 

 

[In het geval van de producteigenschap "Fysieke Levering", voeg in: 
Potentiële beleggers moeten in overweging nemen dat bij verval van de 
Effecten, geen betaling van een Aflossingsbedrag, maar de levering, zo daar 
sprake van is, van de Fysieke Onderliggende Waarde in de juiste 
hoeveelheden zoals omschreven in de Voorwaarden van de Effecten zal 
plaatsvinden. Potentiële beleggers moeten dus in overweging nemen dat, in 
geval van een aflossing van de Effecten door fysieke levering van de Fysiek 
Onderliggende Waarde in de juiste hoeveelheid, beleggers geen bedrag in 
liquide middelen ontvangen, maar een recht op het desbetreffende effect, 
dat overdraagbaar is in overeenstemming met de voorwaarden van het 
desbetreffende depositarissysteem. [De Prijs of waarde van de Fysiek 
Onderliggende Waarde die aan de Effectenhouder moet worden geleverd, 
kan op (effecten)beurzen of in andere handelssystemen in valuta anders dan 
de Aflossingsvaluta van de Effecten worden bepaald.] 

 

Omdat in een dergelijk geval de Effectenhouders van de Effecten worden 
blootgesteld aan de emittent- en effect-specifieke risico's met betrekking tot 
de Fysiek Onderliggende Waarde die moet worden geleverd, zo daar sprake 
van is, moeten potentiële beleggers in de Effecten zichzelf bekend maken 
met de Fysiek Onderliggende Waarde die moeten worden geleverd, zo daar 
sprake van is, voordat zij de Effecten kopen. Verder moeten beleggers er niet 
op vertrouwen dat zij de Fysiek Onderliggende Waarde na aflossing van de 
Effecten tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen, met name niet tegen 
een prijs die overeenkomt met het kapitaal dat bij het verwerven van de 
Effecten geïnvesteerd werd. De Fysiek Onderliggende Waarde in de juiste 
hoeveelheid geleverd, kan, onder bepaalde omstandigheden, een zeer lage 
of zelfs geen waarde hebben. In een dergelijk geval dragen de 
Effectenhouders het risico van een totaal verlies van het kapitaal dat voor de 
aankoop van de Effecten geïnvesteerd werd (inclusief de transactiekosten).  

 

Potentiële beleggers in de Effecten moeten ook in overweging nemen dat 
mogelijke schommelingen in de prijs van de Fysiek Onderliggende Waarde 
tussen het einde van de looptijd van de Effecten en de daadwerkelijke 
levering van de Fysiek Onderliggende Waarde op de Vervaldatum bij de 
Effectenhouder berusten. Een daling in de waarde van de Fysiek 
Onderliggende Waarde na het einde van de looptijd van de Effecten moet 
door de Effectenhouder worden gedragen.] 

 

[In het geval van de producteigenschap "Valutaomrekening", voeg in: 
Potentiële beleggers moeten in overweging nemen dat het recht van de 
Effectenhouder op de Effecten wordt bepaald op basis van een valuta anders 
dan de Aflossingsvaluta, valuta-eenheid of berekeningseenheid, en ook dat 
de waarde van de [Onderliggende Waarde] [Korfcomponenten] in een 
dergelijke valuta anders dan de Aflossingsvaluta, valuta-eenheid of 
berekeningseenheid wordt bepaald. Potentiële beleggers moeten zich 
daarom ervan bewust zijn dat beleggingen in deze Effecten vanwege 
schommelende wisselkoersen risico's kunnen inhouden, en dat het risico op 
verlies niet alleen afhankelijk is van de prestatie van de [Onderliggende 
Waarde] [Korfcomponenten], maar ook van ongunstige ontwikkelingen in 
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de waarde van de vreemde valuta, valuta-eenheid of berekeningseenheid. 

 

Dergelijke ontwikkelingen kunnen het risico op verlies voor de 
Effectenhouders extra doen toenemen, aangezien een ongunstige prestatie 
van de relevante wisselkoers de waarde van de gekochte Effecten tijdens 
hun looptijd of, in voorkomend geval, [het niveau van het Aflossingsbedrag] 
[of, in voorkomend geval,] [de waarde van de Fysiek Onderliggende Waarde 
die moet worden geleverd in de juiste hoeveelheid], zo daar sprake van is, 
overeenkomstig kan doen dalen. Wisselkoersen worden bepaald door 
factoren van vraag en aanbod op de internationale valutamarkten, die zelf 
ook zijn blootgesteld aan economische factoren, speculaties en maatregelen 
door overheden en centrale banken (bijvoorbeeld monetaire controles of 
restricties).] 

 

[In het geval van de producteigenschap "Kapitaalbescherming", voeg in: 
Potentiële beleggers moeten in overweging nemen dat de Effecten aan het 
einde van hun looptijd kapitaalbeschermd zijn voor een kapitaalbeschermd 
Minimaal Bedrag (zonder overweging van de biedpremie), d.w.z. de 
belegger ontvangt aan het einde van de looptijd in ieder geval het Minimale 
Bedrag ongeacht de daadwerkelijke prestatie van de [Onderliggende 
Waarde] [Korfcomponenten]. Als een belegger de Effecten tegen een prijs 
verwerft, die hoger is dan het Minimale Bedrag, dan moet de toekomstige 
belegger zich ervan bewust zijn dat de (proportionele) kapitaalbescherming 
alleen verwijst naar het lagere Minimale Bedrag. In deze context moet in 
overweging worden genomen dat de kapitaalbescherming alleen aan het 
einde van de looptijd van toepassing is, d.w.z. op voorwaarde dat de 
Effecten niet zijn beëindigd [of, in voorkomend geval, vervroegd zijn 
verlopen]. Het [bedrag in liquide middelen dat moet worden betaald] [of, in 
voorkomend geval,] [waarde van de Fysiek Onderliggende Waarde die moet 
worden geleverd in de juiste hoeveelheid], zo daar sprake van is, kan in geval 
van een vervroegde aflossing van de Effecten aanzienlijk lager zijn dan het 
bedrag dat zou moeten worden betaald aan het einde van de looptijd van 
de Effecten, waarbij de kapitaalbescherming van toepassing is tot het 
Minimale Bedrag en zelfs gelijk kan zijn aan nul. In een dergelijk geval 
moeten de Effectenhouders het totale verlies van de belegging (inclusief 
mogelijke transactiekosten) dragen. 

 

Potentiële beleggers in de Effecten moeten zich verder realiseren dat 
ondanks de kapitaalbescherming tot aan het Minimale Bedrag, de belegger 
het risico draagt dat het financiële vermogen van de Emittent kan 
verslechteren en deze later mogelijk niet meer in staat is om zijn 
verplichtingen onder de Effecten te voldoen. In geval van insolventie van de 
Emittent, kunnen beleggers daarom te maken krijgen met het volledige 
verlies van hun belegging in de Effecten. Potentiële beleggers moeten 
daarom voorbereid zijn op een gedeeltelijk of volledig verlies van het 
geïnvesteerde kapitaal en in staat zijn dit te dragen. Kopers van de Effecten 
moeten hun financiële situatie altijd beoordelen om zeker te zijn dat ze in 
staat zijn om het risico op verlies, dat aan de Effecten verbonden is, te 
dragen.] 

 

[In het geval dat is gespecificeerd dat de producteigenschap 
"Beëindigingsrecht van de Effectenhouder" niet van toepassing is, voeg 
in: Potentiële beleggers moeten in overweging nemen dat Effectenhouders 
geen recht op beëindiging hebben en dat de Effecten daarom tijdens de 
looptijd niet door de Effectenhouders kunnen worden beëindigd. 
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Voorafgaand aan het verval van de Effecten is de realisatie van de 
economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) alleen mogelijk door 
de Effecten te verkopen, tenzij de Effecten onderworpen zijn aan vervroegde 
aflossing of beëindiging door de Emittent in overeenstemming met de 
Voorwaarden van de Effecten of, als dat zo in de relevante Definitieve 
Voorwaarden is gespecificeerd, een uitoefening van het Zekerheidsrecht 
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de 
Effecten. 

 

Het verkopen van de Effecten vereist dat de marktdeelnemers bereid zijn om 
de Effecten tegen een bepaalde prijs te verwerven. In het geval dat er geen 
marktdeelnemers beschikbaar zijn, kan de waarde van de Effecten niet 
worden gerealiseerd. De uitgifte van de Effecten resulteert niet in een 
verplichting van de Emittent tegenover de Effectenhouders om dit te 
compenseren of de Effecten terug te kopen.] 

 

[In het geval van de producteigenschap "Quanto", voeg in: Potentiële 
beleggers moeten in overweging nemen dat de prijs van de [Onderliggende 
Waarde] [Korfcomponenten] in een valuta anders dan de Aflossingsvaluta, 
zogenaamde onderliggende valuta, wordt bepaald. De relevante Prijs van de 
[Onderliggende Waarde] [Korfcomponenten] die is gebruikt voor de 
berekening van bedragen die moeten worden betaald onder de Effecten, 
wordt uitgedrukt in de Aflossingsvaluta zonder verwijzing naar de 
wisselkoers tussen de onderliggende valuta van de [Onderliggende Waarde] 
[Korfcomponenten], en de Aflossingsvaluta (zogenaamde "quanto"-
effecten). Als gevolg hiervan kan het relatieve verschil tussen de werkelijke 
rente met betrekking tot de Onderliggende Waarde en de werkelijke 
rentevoet met betrekking tot de Aflossingsvaluta, een negatieve impact 
hebben op de waarde van de Effecten.] 

 

Algemene risico's met betrekking tot de Effecten 

 

Effect van het naar beneden bijstellen van de rating van de Emittent  

De algemene beoordeling van de kredietwaardigheid van de Emittent kan de 
waarde van de Effecten beïnvloeden Als gevolg daarvan kan het naar 
beneden bijstellen van de rating van de Emittent door een 
beoordelingsbureau een negatieve impact hebben op de waarde van de 
Effecten. 

 

Ratings zijn geen aanbevelingen 

De ratings van UBS AG als Emittent moeten apart van vergelijkbare ratings 
van andere entiteiten worden geëvalueerd, en apart van de rating, zo die er 
is, van de schuldbewijzen of afgeleide effecten die zijn uitgegeven. Een 
kredietrating is geen aanbeveling voor het kopen, verkopen of houden van 
effecten die zijn uitgegeven of gegarandeerd door de beoordeelde entiteit 
en kunnen op ieder moment worden herzien, gereviseerd, opgeschort, 
gereduceerd of ingetrokken door het bureau dat de beoordeling heeft 
toegekend. 

 

Een rating van de Effecten, zo die er is, is geen aanbeveling voor het kopen, 
verkopen of houden van de Effecten en kan op ieder moment worden 
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herzien of ingetrokken door het desbetreffende ratingbureau. Elke rating 
moet apart van de rating van andere effecten worden geëvalueerd, zowel 
met betrekking tot het ratingbureau als tot het soort effect. Daarbij komt 
dat ratingbureaus die niet zijn ingehuurd door de Emittent of anderszins om 
de Effecten te beoordelen, de Effecten kunnen beoordelen en als dergelijke 
"ongevraagde ratings" lager zijn dan de gelijkwaardige rating die aan de 
Effecten is toegekend door het desbetreffende ingehuurde ratingbureau, 
zouden dergelijke ratings een negatief effect kunnen hebben op de waarde 
van de Effecten.  

 

Effectenhouders zijn blootgesteld aan het risico van een bail-in 

De Emittent en de Effecten zijn onderworpen aan de Zwitserse Bankwet en 
FINMA's bankinsolventieverordening, die FINMA als bevoegde 
afwikkelingsautoriteit met name in staat stelt om in bepaalde 
omstandigheden bepaalde afwikkelingsinstrumenten op kredietinstellingen 
toe te passen. Deze maatregelen omvatten met name de afwaardering of 
conversie van effecten naar gewone aandelen van dergelijke 
kredietinstellingen (de zogeheten bail-in). Een afwaardering of conversie zou 
ertoe leiden dat de Emittent in zoverre zou worden vrijgesteld van haar 
verplichtingen in het kader van de Effecten. Effectenhouders zouden in het 
kader van de Effecten geen verdere aanspraak kunnen doen gelden jegens 
de Emittent. De afwikkelingsinstrumenten kunnen dus een belangrijke 
negatieve impact hebben op de rechten van de Effectenhouders door 
vorderingen in het kader van de Effecten op te schorten, aan te passsen of 
geheel of gedeeltelijk te doen vervallen. In het ergste geval kan dit leiden tot 
het volledige verlies van de belegging van de Effectenhouders in de 
Effecten. 

 

Dergelijke wettelijke bepalingen en/of regelgevende maatregelen kunnen de 
rechten van de Effectenhouders ernstig beïnvloeden en kunnen een 
negatieve impact hebben op de waarde van de Effecten, zelfs nog voor 
enige niet-levensvatbaarheid of afwikkeling met betrekking tot de Emittent. 

 

De Voorwaarden van de Effecten bevatten geen beperkingen voor 
de Emittent of UBS om haar bedrijf te herstructureren. 

De Voorwaarden van de Effecten bevatten geen beperkingen op 
veranderingen van zeggenschap of structurele veranderingen, zoals 
consolidaties of fusies of afsplitsingen van de Emittent of de verkoop, 
toewijzing, spin-off, contributie, distributie, overdracht of andere 
vervreemding van alle of een deel van de eigendommen of activa van de 
Emittent of haar dochterondernemingen in verband met de aangekondigde 
veranderingen in haar wettelijke structuur of anderszins en geen enkel geval 
van verzuim, verplichting om de Effecten terug te kopen of andere 
gebeurtenis zal onder de Voorwaarden van de Effecten worden 
teweeggebracht als gevolg van die veranderingen. Er kan geen toezegging 
worden gedaan dat dergelijke veranderingen, indien ze optreden, de 
kredietrating van de Emittent niet negatief beïnvloeden en/of de 
waarschijnlijkheid van het optreden van een geval van verzuim niet 
verhogen. Dergelijke veranderingen kunnen, indien ze optreden, het 
vermogen van de Emittent om rente te betalen op de Effecten negatief 
beïnvloeden en/of leiden tot omstandigheden waarin de Emittent ervoor kan 
kiezen om dergelijke rente te annuleren (indien van toepassing). 
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Beëindiging en Vervroegde Aflossing op vraag van de Emittent 

Potentiële beleggers in de Effecten moeten zich er verder van bewust zijn 
dat de Emittent, conform de Voorwaarden van de Effecten, onder bepaalde 
omstandigheden het recht heeft om de Effecten vóór de geplande 
Vervaldatum volledig te beëindigen en af te lossen. In dit geval heeft de 
Effectenhouder in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten 
het recht om betaling van een aflossingsbedrag te eisen met betrekking tot 
deze vervroegde aflossing. De Effectenhouder heeft echter geen recht om 
na de relevante beëindigingsdatum verdere betalingen op de Effecten te 
eisen. Verder kan het Beëindigingsbedrag, zo daar sprake van is, dat moet 
worden betaald in geval van een vervroegde aflossing van de Effecten door 
de Emittent aanzienlijk lager zijn dan het bedrag dat zou moeten worden 
betaald aan het einde van de looptijd van de Effecten. 

 

De Effectenhouder draagt daarom het risico van het niet participeren in de 
prestatie van [de Onderliggende Waarde] [de Korf-Componenten] in de 
verwachte mate en tijdens de verwachte periode. 

 

In geval van een beëindiging van de Effecten door de Emittent, draagt de 
Effectenhouder het risico van een herinvestering, d.w.z. de belegger draagt 
het risico dat hij het Beëindigingsbedrag, zo daar sprake van is, dat door de 
Emittent in geval van beëindiging tegen marktvoorwaarden werd betaald, 
opnieuw moet investeren. De marktvoorwaarden kunnen minder gunstig 
zijn dan de voorwaarden die heersten op het moment dat de Effecten 
werden aangekocht. 

 

Nadelige impact van aanpassingen aan het Zekerheidsrecht 

Er kan niet worden uitgesloten dat bepaalde gebeurtenissen zich voordoen 
of bepaalde maatregelen worden genomen (door partijen anders dan de 
Emittent) met betrekking tot de [Onderliggende Waarde] 
[Korfcomponenten], die mogelijk leiden tot veranderingen in de 
[Onderliggende Waarde] [Korfcomponenten] of resulteren in veranderingen 
van het onderliggende concept van de [Onderliggende Waarde] 
[Korfcomponenten] zogenaamde Potentiële Aanpassingsgebeurtenissen en 
Vervangingsgebeurtenissen. Indien een Potentiële Aanpassingsgebeurtenis 
heeft plaatsgevonden, heeft de Emittent het recht om de Voorwaarden van 
de Effecten aan te passen om rekening te houden met deze gebeurtenissen 
of maatregelen, en in geval van het plaatsvinden van een 
Vervangingsgebeurtenis heeft hij zelfs het recht om de [Onderliggende 
Waarde] [Korfcomponenten] te vervangen. Deze aanpassingen kunnen een 
negatieve impact hebben op de waarde van de Effecten. 

 

Vervanging van de Emittent 

Mits de Emittent niet in verzuim is met betrekking tot haar verplichtingen in 
het kader van de Effecten, heeft zij in overeenstemming met de 
Voorwaarden van de Effecten op ieder moment het recht om, zonder 
toestemming van de Effectenhouders, een ander bedrijf binnen de UBS 
Group aan te wijzen als emittent (de "Vervangende Emittent") met 
betrekking tot alle verplichtingen in het kader van en in verband met de 
Effecten. 

 

Dit kan gevolgen hebben voor de notering van de Effecten en het kan in het 
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bijzonder nodig zijn dat de Vervangende Emittent opnieuw een aanvraag 
doet voor notering op de desbetreffende markt of beurs waarop de Effecten 
genoteerd zijn. Daarnaast is het zo dat de Effectenhouders na een dergelijke 
vervanging onderworpen zijn aan het kredietrisico van de Vervangende 
Emittent. 

 

Handel in de Effecten/Illiquiditeit 

Het is niet mogelijk om te voorspellen of en in welke mate er zich een 
secundaire markt voor de Effecten kan ontwikkelen, of tegen welke prijs de 
Effecten in die secundaire markt zullen worden verhandeld, dan wel of die 
markt liquide of illiquide zal zijn.  

 

[Er zullen aanvragen worden gedaan of al zijn gedaan bij de gespecificeerde 
Effectenbeur(s)(zen) voor toelating of notering van de Effecten. Als de 
Effecten worden toegelaten of genoteerd, dan wordt er geen toezegging 
gedaan dat een dergelijke toelating of notering zal worden behouden. Het 
feit dat de Effecten worden toegelaten om te worden verhandeld of 
genoteerd, duidt niet per se op grotere liquiditeit dan als dit niet het geval 
was. Als de Effecten niet op een beurs worden genoteerd of verhandeld, 
dan kan het moeilijker zijn om prijsinformatie voor de Effecten te verkrijgen 
en kan dit negatieve gevolgen hebben voor de liquiditeit van de Effecten, zo 
die er is. De liquiditeit van de Effecten, zo die er is, kan ook worden 
beïnvloed door beperkingen op de koop en verkoop van de Effecten in 
sommige rechtsgebieden.] Daarnaast heeft de Emittent het recht (maar 
geen verplichting) om de Effecten op ieder moment en tegen iedere prijs op 
de open markt of door middel van inschrijving of privé-overeenkomst te 
kopen. Effecten die op die manier worden gekocht, mogen worden 
gehouden of doorverkocht of opgegeven ter annulering. 

 

Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat het aantal Effecten dat 
daadwerkelijk wordt uitgegeven en gekocht door beleggers minder is dan 
de beoogde [Uitgifteomvang] [Geaggregeerde Nominale Hoeveelheid] van 
de Effecten. Als gevolg daarvan is er het risico dat de liquiditeit van de 
Effecten vanwege een laag volume aan daadwerkelijk uitgegeven Effecten 
lager is dan als alle Effecten waren uitgegeven en gekocht door beleggers. 

 

De Manager(s) (zal)(zullen), onder normale marktomstandigheden, 
regelmatig bied- en laatprijzen verstrekken voor de Effecten van een uitgifte. 
De Manager(s) doe(t)(n) echter geen concrete toezegging aan de Emittent 
om door middel van bied- en laatprijzen voor de Effecten liquiditeit te 
bieden, en gaat geen wettelijke verplichting aan om dergelijke prijzen af te 
geven of omtrent het niveau of het vaststellen van dergelijke prijzen. 
Potentiële beleggers moeten daarom niet vertrouwen op het 
vermogen om de Effecten op een bepaald moment of tegen een 
bepaalde prijs te verkopen. 

 

Belastingen met betrekking tot de Effecten 

Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn, dat ze mogelijk 
verplicht zijn belastingen of andere documentaire lasten en heffingen te 
betalen in overeenstemming met de wetten en gewoontes van het land 
waar de Effecten worden overgedragen of andere rechtsgebieden. In 
sommige rechtsgebieden zijn er mogelijk geen officiële verklaringen van de 
belastingdiensten of uitspraken van rechtbanken beschikbaar voor 
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innovatieve financiële instrumenten zoals de Effecten. Potentiële beleggers 
wordt aangeraden om niet te vertrouwen op de belastingsamenvatting in 
het Basisprospectus maar om hun eigen belastingadviseur om advies te 
vragen over hun individuele belastingplicht met betrekking tot de 
verwerving, verkoop en aflossing van de Effecten. Alleen deze adviseurs zijn 
in staat om de specifieke situatie van de potentiële belegger goed in 
overweging te nemen.  

 

Betalingen in het kader van de Effecten kunnen onderworpen zijn 
aan Amerikaanse bronheffing  

Effectenhouders moeten zich er dan ook van bewust zijn, dat betalingen in 
het kader van de Effecten onderworpen kunnen zijn aan Amerikaanse 
bronheffing Als er met betrekking tot een dergelijke Amerikaanse 
bronheffing een bedrag zou worden afgetrokken of ingehouden van 
betalingen op de Effecten, dan is noch de Emittent, noch een 
betalingsagent of enige andere persoon, conform de Voorwaarden van de 
Effecten, verplicht om bijkomende bedragen te betalen als gevolg van de 
inhouding of heffing van een dergelijke belasting.  

 

Veranderingen in belastingen met betrekking tot de Effecten 

De overwegingen betreffende de belastingen op Effecten zoals uiteengezet 
in het Basisprospectus, weerspiegelen de mening van de Emittent op basis 
van de juridische situatie zoals aantoonbaar op de datum daarvan. Een 
andere fiscale behandeling door de fiscale autoriteiten en rechtbanken kan 
niet worden uitgesloten. Elke belegger moet zijn of haar persoonlijke 
belastingadviseur om advies vragen alvorens te besluiten de Effecten te 
kopen.  

 

Noch de Emittent, noch de Manager accepteert enige verantwoordelijkheid 
ten aanzien van de Effectenhouders voor de fiscale gevolgen van een 
belegging in de Effecten. 

 

Belangenconflicten 

De Emittent en gelieerde partijen mogen op enige manier deelnemen aan 
transacties met betrekking tot de Effecten, voor eigen rekening of voor 
rekening van een klant. Dergelijke transacties komen de Effectenhouders 
mogelijk niet ten goede en kunnen een positief of negatief effect hebben 
op de waarde van de [Onderliggende Waarde] [Korfcomponenten], en 
daarmee ook op de waarde van de Effecten. Bovendien kunnen bedrijven 
die gelieerd zijn aan de Emittent tegenpartijen worden bij hedging 
transacties met betrekking tot de verplichtingen van de Emittent die 
voortkomen uit de Effecten. Als gevolg daarvan kan er een belangenconflict 
ontstaan tussen bedrijven die gelieerd zijn aan de Emittent, alsook tussen 
deze bedrijven en beleggers, met betrekking tot de verplichtingen 
betreffende de berekening van de prijs van de Effecten en andere 
bijbehorende vaststellingen. Daarnaast mogen de Emittent en aan haar 
gelieerde partijen handelen in een andere hoedanigheid met betrekking tot 
de Effecten, zoals als berekeningsagent, betalingsagent en administratief 
agent en/of indexsponsor. 

 

Verder mogen de Emittent en aan haar gelieerde partijen andere afgeleide 
instrumenten uitgeven met betrekking tot de Onderliggende Waarde of, in 
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voorkomend geval, de Korfcomponenten. Het introduceren van dergelijke 
concurrerende producten kan de waarde van de Effecten beïnvloeden. De 
Emittent en aan haar gelieerde bedrijven mogen niet-publieke informatie 
met betrekking tot de [Onderliggende Waarde] [Korfcomponenten] 
ontvangen, en noch de Emittent noch aan haar gelieerde partijen verplicht 
zich ertoe om deze informatie aan Effectenhouders ter beschikking te 
stellen. Daarnaast mogen één of meerdere van aan de Emittent gelieerde 
partijen onderzoeksrapporten over de [Onderliggende Waarde] 
[Korfcomponenten] publiceren. Dergelijke activiteiten kunnen een 
belangenverstrengeling vormen en de waarde van de Effecten negatief 
beïnvloeden. 

 

Binnen de context van het aanbieden en de verkoop van de Effecten, 
mogen de Emittent of aan haar gelieerde partijen direct of indirect 
variërende vergoedingen betalen aan derde partijen zoals distributeurs of 
beleggingsadviseurs, of van derde partijen betalingen of variërende 
vergoedingen ontvangen, waaronder betalingen of vergoedingen die 
worden geheven in verband met de distributie van de Effecten. Potentiële 
beleggers moeten zich ervan bewust zijn, dat de Emittent vergoedingen 
geheel of gedeeltelijk mag inhouden. De Emittent of, in voorkomend geval, 
de Manager, zal op verzoek informatie verstrekken over de hoogte van deze 
vergoedingen. 

 

Risicofactoren met betrekking tot [de Onderliggende Waarde] [de 
Korfcomponenten] 

 

De waarde van de Effecten is afhankelijk van de waarde van [de 
Onderliggende Waarde] [de Korfcomponenten] en de risico's die zijn 
verbonden aan [deze Onderliggende Waarde] [deze Korfcomponenten]. De 
waarde van [de Onderliggende Waarde] [de Korfcomponenten] is 
afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar verbonden kunnen zijn. 
Dit zijn onder andere economische, financiële en politieke gebeurtenissen 
waar de Emittent geen controle over heeft. De in het verleden behaalde 
resultaten van [een Onderliggende Waarde] [een Korfcomponent] mogen 
niet als een indicatie van zijn de resultaten in de toekomst tijdens de looptijd 
van de Effecten worden beschouwd en de Emittent geeft geen 
uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de toekomstige 
resultaten van [de Onderliggende Waarde] [de Korfcomponenten]. 

 

[in geval van een korf als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, 
een portefeuille van Onderliggende Waarden, voeg in: Beleggers moeten er 
ook op letten dat het niveau van het Aflossingsbedrag afhankelijk is van de 
resultaten van de [korf met de Korfcomponenten] [een portefeuille met de 
Onderliggende Waarden]. Als gevolg daarvan kunnen schommelingen in de 
waarde van [een Korfcomponent] [een Onderliggende Waarde] door 
schommelingen in de waarde van andere [Korfcomponenten in de korf] 
[Onderliggende Waarden in de portefeuille] worden gecompenseerd of 
versterkt. Zelfs in geval van positieve resultaten van een of meer 
[Korfcomponenten] [Onderliggende Waarden], kan het resultaat van [de 
korf] [de portefeuille] als geheel negatief zijn als het resultaat van de andere 
[Korfcomponenten] [Onderliggende Waarden] in grotere mate negatief is. Er 
kan sprake zijn van een aanzienlijk negatief effect op de berekening of 
specificatie van het aflossingsbedrag als het resultaat van een of meer 
[Korfcomponenten in de Korf] [Onderliggende Waarden in de portefeuille], 
waarop de berekening of specificatie van het aflossingsbedrag is gebaseerd, 
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aanzienlijk is verslechterd.] 

 

Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de relevante [Onderliggende 
Waarde] [Korfcomponenten] niet ten behoeve van de Effectenhouders door 
de Emittent zullen worden gehouden, en dat Effectenhouders geen rechten 
van eigendom (met inbegrip van maar niet beperkt tot stemrechten, rechten 
op het ontvangen van dividend of andere uitkeringen of andere rechten) 
met betrekking tot [de Onderliggende Waarde] [de Korfcomponenten] 
verkrijgen. 

 

[De volgende paragraaf moet alleen worden ingevoegd in het geval van Effecten waarbij de Emittent bij de 
uitgifte geen verplichting heeft om de belegger 100 % van de nominale waarde te betalen: 

 

 Risicowaarschuwing 
dat beleggers de 
waarde van hun 
gehele belegging of 
een deel daarvan 
kunnen verliezen. 

[De][Elke] belegger draagt het risico voor de verslechtering van de financiële 
situatie van de Emittent en het mogelijke daaropvolgende onvermogen van 
de Emittent om aan zijn verplichtingen onder de Effecten te voldoen, [zelfs 
als de Effecten bij verval tot het Minimale Bedrag kapitaalbeschermd zijn en 
het risico op verlies daardoor in eerste instantie beperkt wordt]. Potentiële 
beleggers moeten daarom voorbereid zijn op een gedeeltelijk of volledig 
verlies van het geïnvesteerde kapitaal en in staat zijn dit te dragen. 
Beleggers die geïnteresseerd zijn om de Effecten te kopen, moeten hun 
financiële situatie beoordelen om zeker te zijn dat ze in staat zijn om het 
risico op verlies, dat aan de Effecten verbonden is, te dragen. 

 

 

Elemen
t 

Afdeling E – Aanbieding1F

2 

E.2b Redenen voor de 
aanbieding en 
gebruik van de 
opbrengst als deze 
verschillen van het 
maken van winst 
en/of dekken van 
bepaalde risico's. 

 

Niet van toepassing. Redenen voor de aanbieding en gebruik van de 
opbrengst verschillen niet van het maken van winst en/of dekken van 
bepaalde risico's. 

 

E.3 Voorwaarden van de 
aanbieding. 

[Indien de Effecten worden aangeboden aan het publiek, voeg de 
volgende tekst in: 

 

Er is overeengekomen dat, op of na de respectievelijke Uitgiftedatum van de 
Effecten, de Manager de Effecten in Rechtsgebieden voor Openbare 

Aanbiedingen [tegen [de Uitgifteprijs] [specificeer Uitgifteprijs: []] (de 
"Uitgifteprijs")] mag kopen en te koop mag aanbieden onder 
voorwaarden die kunnen veranderen in de Rechtsgebieden voor Openbare 
Aanbiedingen [tijdens [de Inschrijvingsperiode] [de Aanbiedingsperiode] 
(zoals hieronder gedefinieerd)]]. [De Uitgifteprijs [wordt][werd] vastgesteld 
[aan de Start van de openbare aanbieding van de Effecten (zoals hieronder 

                                                 
2 Het gebruik van het symbool "*" in de volgende Afdeling E - Aanbieding geeft aan dat de desbetreffende informatie voor elke 

reeks Effecten, met betrekking tot Multireeks Effecten en waar van toepassing, in een tabel kan worden getoond. 
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gedefinieerd)] [op [specificeer Vaststellingsdatum: []] (de 
"Vaststellingsdatum")], [op basis van de heersende marktsituatie en de 
prijs van de Onderliggende Waarde [, en [zal [dan] beschikbaar [worden] 

[zijn] gemaakt op [].] [[Na het sluiten van de Inschrijvingsperiode (zoals 
hieronder gedefinieerd)] [Vanaf de Start van de openbare aanbieding van de 
Effecten (zoals hieronder gedefinieerd)] [Vanaf de Vaststellingsdatum] 
[Daarna] [wordt][werd] de verkoopprijs [dan] voortdurend aangepast om de 
bestaande marktsituatie te weerspiegelen.] 

 

[In geval van een Inschrijvingsperiode, voeg de volgende tekst in: Op de 
Effecten kan worden ingeschreven van de Manager [en] [indien van 
toepassing, voeg alternatieve of aanvullende financiële tussenpersonen in 

die de Effecten plaatsen of vervolgens doorverkopen: []] tijdens normale 

kantooruren tijdens [specificeer Inschrijvingsperiode: []] (de 
"Inschrijvingsperiode"). [Op de Effecten mag alleen worden ingeschreven 
voor het Minimale Investeringsbedrag van [specificeer Minimale 

Beleggingsbedrag: []] (het "Minimale Beleggingsbedrag").] De 
Uitgifteprijs per Effect moet worden betaald op [specificeer Initiële 

Betaaldatum: []] (de "Initiële Betaaldatum"). 

 

De Emittent behoudt zich het recht voor om de Inschrijvingsperiode 
[vervroegd te sluiten] [of] [te verlengen] als de marktomstandigheden 
daarom vragen. 

 

Na de Initiële Betaaldatum wordt het toepasselijke aantal Effecten 
bijgeschreven op de rekening van de belegger in overeenstemming met de 
regels van het overeenkomstige Clearing-systeem. Als de 
Inschrijvingsperiode wordt verkort of verlengd, dan mag de Initiële 
Betaaldatum ook vervroegd of uitgesteld worden.] 

 

[indien er geen Inschrijvingsperiode wordt voorzien, voeg de volgende tekst 

in: [Vanaf [specificeer Start van de openbare aanbieding van de Effecten: []] 
(de "Start van de openbare aanbieding van de Effecten"), mogen de] 
[De] [Effecten [mogen] worden gekocht van de Manager [en] [indien van 
toepassing, voeg alternatieve of aanvullende financiële tussenpersonen in 

die de Effecten plaatsen of vervolgens doorverkopen: []] tijdens normale 
kantooruren [tijdens de Aanbiedingsperiode]. [Deze aanbiedingvan de 
Effecten wordt doorlopend gedaan.] [De Effecten mogen alleen worden 
gekocht voor het minimale beleggingsbedrag van [specificeer Minimale 

Beleggingsbedrag: []] (het "Minimale Beleggingsbedrag").] Er is geen 
inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect moet worden betaald op 

[specificeer Initiële Betaaldatum: []] (de "Initiële Betaaldatum"). 

 

[De Emittent behoudt zich het recht voor om de Aanbiedingsperiode 
[vervroegd te sluiten] [of] [te verlengen] als de marktomstandigheden 
daarom vragen.] 

 

Na de Initiële Betaaldatum wordt het toepasselijke aantal Effecten 
bijgeschreven op de rekening van de belegger in overeenstemming met de 
regels van het overeenkomstige Clearing-systeem.] 

] 
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[In geval van een doorlopende aanbieding van de Effecten aan het 
publiek, voeg de volgende tekst in: 

 

De Effecten worden aangeboden aan het publiek sinds [specificeer start van 

de originele aanbieding van de Effecten: []]. Deze Definitieve Voorwaarden 
worden gebruikt om deze aanbieding van de Effecten voort te zetten vanaf 

[specificeer start van doorlopende aanbieding van de Effecten: [].] 

] 

[Indien de Effecten niet worden aangeboden aan het publiek, maar op 
een gereguleerde markt worden genoteerd, voeg de volgende tekst in: 

 

De Effecten worden niet aangeboden aan het publiek, maar worden 

toegelaten voor verhandeling op [specificeer effectenbeurs: []].] 

 

E.4 Beschrijving van elk 
materieel belang met 
betrekking tot de 
uitgifte/aanbieding, 
inclusief 
belangenconflicten. 

Belangenconflicten 

De Emittent en gelieerde partijen mogen op enige manier deelnemen aan 
transacties met betrekking tot de Effecten, voor eigen rekening of voor 
rekening van een klant. Dergelijke transacties komen de Effectenhouders 
mogelijk niet ten goede en kunnen een positief of negatief effect hebben 
op de waarde van de [Onderliggende Waarde] [Korfcomponenten], en 
daarmee ook op de waarde van de Effecten. Bovendien kunnen bedrijven 
die gelieerd zijn aan de Emittent tegenpartijen worden bij hedging 
transacties met betrekking tot de verplichtingen van de Emittent die 
voortkomen uit de Effecten. Als gevolg daarvan kan er een belangenconflict 
ontstaan tussen bedrijven die gelieerd zijn aan de Emittent, alsook tussen 
deze bedrijven en beleggers, met betrekking tot de verplichtingen 
betreffende de berekening van de prijs van de Effecten en andere 
bijbehorende vaststellingen. Daarnaast mogen de Emittent en aan haar 
gelieerde partijen handelen in een andere hoedanigheid met betrekking tot 
de Effecten, zoals als berekeningsagent, betalingsagent en administratief 
agent en/of indexsponsor. 

 

Verder mogen de Emittent en aan haar gelieerde partijen andere afgeleide 
instrumenten uitgeven met betrekking tot de [Onderliggende Waarde] 
[Korfcomponenten]; het introduceren van dergelijke concurrerende 
producten kan de waarde van de Effecten beïnvloeden. De Emittent en aan 
haar gelieerde bedrijven mogen niet-publieke informatie met betrekking tot 
de [Onderliggende Waarde] [Korfcomponenten] ontvangen, en noch de 
Emittent noch aan haar gelieerde partijen verplicht zich ertoe om deze 
informatie aan Effectenhouders ter beschikking te stellen. Daarnaast mogen 
één of meerdere van aan de Emittent gelieerde partijen 
onderzoeksrapporten over de [Onderliggende Waarde] [Korfcomponenten] 
publiceren. Dergelijke activiteiten kunnen een belangenverstrengeling 
vormen en de waarde van de Effecten negatief beïnvloeden.  

 

Binnen de context van het aanbieden en de verkoop van de Effecten, 
mogen de Emittent of aan haar gelieerde partijen direct of indirect 
variërende vergoedingen betalen aan derde partijen zoals distributeurs of 
beleggingsadviseurs, of van derde partijen betalingen of variërende 
vergoedingen ontvangen, waaronder betalingen of vergoedingen die 
worden geheven in verband met de distributie van de Effecten. Potentiële 
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beleggers moeten zich ervan bewust zijn, dat de Emittent vergoedingen 
geheel of gedeeltelijk mag inhouden. De Emittent of, in voorkomend geval, 
de Manager, zal op verzoek informatie verstrekken over de hoogte van deze 
vergoedingen. 

 

Elk belang dat materieel is voor de uitgifte/aanbieding inclusief 
belangenconflicten 

 

[in te voegen*]  

 

[Niet van toepassing. [Met uitzondering van de [desbetreffende] Bevoegde 
Bieder[s] met betrekking tot [zijn] [hun] tarieven,] [voor] [Voor] zover de 
Emittent weet, heeft geen enkele persoon die betrokken is bij de uitgifte [en 
de aanbieding] [en de notering] van [elke Reeks van] de Effecten een 
materieel belang bij de uitgifte [en de aanbieding] [en de notering] van de 
Effecten.]  

 

E.7 Geschatte kosten 
aangerekend aan de 
belegger door de 
emittent of de 
aanbieder. 

 

[Niet van toepassing; er worden door de Emittent of de Manager geen 
kosten aan de belegger doorberekend.] [in te voegen*] 

 

 


