
Essentiële-informatiedocument (‘Eid’)
Doel
Dit document geeft de belegger essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geenmarketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om de belegger te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en de belegger te helpen het met
andere producten te vergelijken.
Product

Express Certificaat in EUR op ING, Shell, Unilever
Zwitsers effectenidentificatienummer: 47080891 | ISIN:CH0470808913
Uitgevende instelling: Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, St. Peter's Port, Guernsey (uitgevende instelling)
Uitgever PRIIP: Leonteq Securities AG | De priip-ontwikkelaar maakt deel uit van de Leonteq Group. | www.leonteq.com | Bel +41 58 800 1111 voor meer informatie
| Bevoegde autoriteit: Niet van toepassing. De priip-ontwikkelaar is gevestigd in Zwitserland en staat onder prudentieel toezicht van de Zwitserse Autoriteit Financiële
Markten ('FINMA'). FINMA wordt niet beschouwd als een bevoegde toezichthoudende autoriteit in het kader van EU-verordening 1286/2014 betreffende
essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's). | Datum waarop het EID is
opgesteld: 23.05.2023
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is

1. Wat is dit voor een product?

Type
Dit product is een Zwitsers niet-gecertificeerd effect naar Zwitsers Recht.

Looptijd
De looptijd van het product eindigt op de Datum van de Aflossing, tenzij het product vroegtijdig is beëindigd of afgelost. Het product kan tijdens de looptijd vroegtijdig
worden afgelost op alle Observatiedata voor Vervroegde Aflossing als de officiële sluiting van elke Onderliggende Waarde boven zijn respectieve Activeringsniveau
van de Vervroegde Terugbetaling ligt.

Doelstellingen
Het doel van het product is om de belegger een bepaald recht te verlenen volgens duidelijk omschreven voorwaarden. Mogelijk ontvangt de belegger een couponbetaling
op de voorwaardelijke betaaldatum van de coupon indien een activeringsevenement voor de coupon zich voordoet op de overeenstemmende coupon observatiedatum.
Indien de belegger geen couponbetaling ontvangen heeft op de vorige betaaldatum(s) van de coupon, is/zijn de gemiste couponbetaling(en) aanvullend en retroactief
verschuldigd indien een activeringsevenement voor de coupon zich voordoet op een volgende coupon observatiedatum ("Memory Coupon"). Een activeringsevenement
voor de coupon doet zich voor wanneer op een gegeven coupon-observatiedatum de slotkoers voor alle onderliggende waarden op of boven het respectievelijke
coupon-activeringsniveau ligt.
Vervroegde aflossing op de specifieke datum van de vervroegde aflossing:
Indien de officiële slotkoers van elke onderliggende waarde op één van de vooraf vastgestelde observatiedata voor vervroegde aflossing op of hoger is dan het
activeringsniveau van de vervroegde aflossing, dan vindt een vervroegde aflossing plaats en vervalt het product onmiddellijk.
De belegger ontvangt EUR 1'000.00 (100% van de Denominatie) plus het Couponbedrag, indien van toepassing, voor de respectieve Betaaldatum voor de Coupon.
Er worden verder geen betalingen uitgevoerd.
Aflossingsmogelijkheden op de Datum van de Aflossing:
• Indien zich GEEN barrière evenement heeft voorgedaan, zal de belegger het Bedrag van de Denominatie ontvangen.
• Indien zich wel een barrière-evenement voordoet, ontvangt de belegger een uitbetaling in contanten in de uitbetalingsvaluta voor een bedrag dat gelijk is aan de

nominale waarde vermenigvuldigd met de slechtste prestatie.
Een barrière evenement wordt geacht zich voor te doen indien de eindkoers van de onderliggende waarde zich onder het respectievelijke barrière niveau.
De belegger kan verlies lijden indien de som van de uitbetaling in contanten op de aflossingsdatum en de couponbetaling minder bedraagt dan de aankoopprijs van
het product. In tegenstelling tot bij een rechtstreekse belegging in de onderliggende waarden, ontvangt de belegger een couponbetaling, maar geen dividenden of
enige andere rechten uit hoofde van de onderliggende waarden (zoals stemrecht).

EUR 1'000.00Minimale belegging / Minimale
handelshoeveelheid

Euro ("EUR")Valuta van het product
(Uitbetalingsvaluta)

24-04-2019Eerste observatiedatum
(Datum Startkoers)

10-05-2019Uitgiftedatum

10-05-2024Terugkoopdatum
(Aflossingsdatum)

24-04-2024Laatste handelsdag

EUR 1'000.00Denominatie24-04-2024Laatste observatiedatum
De officiële slotkoers van de respectieve
onderliggende waarde op de eerste
observatiesdatum op de relevante beurs.

Beginkoers (Startkoers)100.00%Uitgifteprijs

Uitbetaling in contantenType afwikkeling (Type
Uitbetaling)

De officiële slotkoers van de respectieve
onderliggende waarde op de laatste
observatiedatum op de relevante beurs.

Eindkoers

4.0000%Couponrenteja (‘dirty’ prijzen); de belegger betaalt geen
opgebouwde rente bij aankoop van het product

Prijsopgave rekening houdend
met de opgebouwde rente

Voor elke onderliggende waarde wordt de
prestatie berekend door de eindkoers te delen

Slechtste prestatie

door de respectieve Beginkoers. De slechtste
prestatie is de laagste van alle op die manier
berekende waarden.

Datum van de
vervroegde aflossing

Activeringsniveau
voor de vervroegde
aflossingeen

Observatiedatum
voor de vervroegde
aflossing

Voorwaardelijk
couponbedrag

Betaaldatum van de
voorwaardelijke
coupon

Coupon
activeringsniveaueen

Coupon
observatiedatum

29-10-2019100.00%24-10-2019EUR 40.0029-10-201950.00%24-10-2019

29-04-2020100.00%24-04-2020EUR 40.0029-04-202050.00%24-04-2020

29-10-2020100.00%26-10-2020EUR 40.0029-10-202050.00%26-10-2020

29-04-2021100.00%26-04-2021EUR 40.0029-04-202150.00%26-04-2021

28-10-2021100.00%25-10-2021EUR 40.0028-10-202150.00%25-10-2021

28-04-2022100.00%25-04-2022EUR 40.0028-04-202250.00%25-04-2022
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Datum van de
vervroegde aflossing

Activeringsniveau
voor de vervroegde
aflossingeen

Observatiedatum
voor de vervroegde
aflossing

Voorwaardelijk
couponbedrag

Betaaldatum van de
voorwaardelijke
coupon

Coupon
activeringsniveaueen

Coupon
observatiedatum

27-10-2022100.00%24-10-2022EUR 40.0027-10-202250.00%24-10-2022

27-04-2023100.00%24-04-2023EUR 40.0027-04-202350.00%24-04-2023

27-10-2023100.00%24-10-2023EUR 40.0027-10-202350.00%24-10-2023

---EUR 40.0010-05-202450.00%24-04-2024

een: uitgedrukt als een percentage van de beginkoers

Coupon
activeringsniveau
(50.00%)*

Activeringsniveau
voor de
vervroegde
aflossing
(100.00%)*

Barrière
(50.00%)*

Beginkoers
(Startkoers)
(100%)*

ISINBloomberg
Ticker

BetrokkenbeursTypeOnderliggende
waarde

NL0011821202INGA NAEuronext
Amsterdam

AandeelING GROEP
NV-CVA

5.6726EUR11.3452EUR5.6726EUR11.3452EUR

GB00BP6MXD84SHELL NAEuronext
Amsterdam

AandeelSHELL PLC 14.31EUR28.62EUR14.31EUR28.62EUR

GB00B10RZP78UNA NAEuronext
Amsterdam

AandeelUNILEVER PLC 26.28EUR52.56EUR26.28EUR52.56EUR

*uitgedrukt als een percentage van de beginkoers

De productvoorwaarden stellen dat indien zich bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen voordoen (1) het product kan worden aangepast en/of (2) de Uitgever van het
product het product voortijdig kan beëindigen. Deze gebeurtenissen zijn gespecificeerd in de productvoorwaarden en hebben voornamelijk betrekking op de
Onderliggende Waarde(s), het product en de Uitgever van het product. Deze buitengewone gebeurtenissen omvatten bijvoorbeeld zonder hiertoe beperkt te zijn de
beëindiging van een Onderliggende Waarde, fiscale gebeurtenissen en situaties waarin een Uitgever niet langer in staat is om de noodzakelijke afdekkingstransacties
uit te voeren. In geval van beëindiging kan het Aflossingsbedrag mogelijk aanzienlijk onder de aankoopprijs liggen. Totaal verlies van de belegging is zelfs mogelijk.
Zelfs verlies van de volledige inleg is mogelijk. De belegger loopt ook het risico dat het product op een ongunstig moment wordt beëindigd, waardoor de belegger het
aflossingsbedrag alleen tegen minder gunstige voorwaarden kan herbeleggen.

Beoogde retailbelegger
• Het product is bestemd voor retailbeleggers met een zeer korte beleggingshorizon die hun privévermogen ermee willen doen groeien.
• De belegger is bereid om mogelijk zijn volledige inleg te verliezen en vindt kapitaalgarantie niet van essentieel belang.
• KENNIS & ERVARING: Beleggers die minstens één van de volgende kenmerken vertonen: enige kennis van de financiële instrumenten in kwestie of gemiddelde
ervaring met de financiële markten

2. Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen

Risico-indicator

7654321
< • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • >

Hoger risicoLager risico
In de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat de belegger het product tot op de terugkoopdag aanhoudt. Het werkelijke
risico kan heel wat groter zijn als de belegger het product al snel na de aankoop ervan weer verkoopt, en de belegger krijgt
mogelijk niet de volledige inleg terug. De belegger kan mogelijk niet vroegtijdig verkopen.

!

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans
is dat beleggers geld verliezen door marktschommelingen of omdat de uitgevende instelling niet in staat is om de beleggers te betalen.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7. Dat is de op één na hoogste risicoklasse.
Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en dat de kans heel klein is dat de Uitgever de Belegger van het product
niet kan betalen wegens ongunstige marktomstandigheden.
De belegger moet zich bewust zijn van het valutarisico. Als de belegger betalingen in een andere valuta ontvangt, hangt het definitief rendement dat de
belegger ontvangt af van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Indien de uitgevende instelling niet in staat is om te betalen wat aan de belegger verschuldigd is, kan de belegger zijn volledige inleg verliezen.
Voor gedetailleerde informatie over alle risico’s verwijzen wij u naar de risicoparagrafen van de juridische documentatie in het onderdeel “Overige relevante informatie”
hieronder.

Prestatiescenario's
Wat de belegger bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig
worden voorspeld. De getoonde scenario's zijn illustraties op basis van resultaten uit het verleden en van bepaalde veronderstellingen. De markten kunnen zich in
de toekomst heel anders ontwikkelen.

Totdat het product wordt opgevraagd of op vervaldag komt
Dit kan per scenario verschillen en wordt in de tabel
aangegeven

Aanbevolen periode van bezit:

EUR 10 000Voorbeeld belegging:
Als de belegger uitstapt bij opvraging of op de vervaldagScenario's

Er is geen gegarandeerd minimumrendement. De belegger kan zijn belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.Minimaal

EUR 230Wat u kunt terugkrijgen na kostenStress
(product eindigt op 10-05-2024) -97.97%Percentage rendement

EUR 10442Wat u kunt terugkrijgen na kostenOngunstig
(product eindigt op 27-10-2023) 10.57%Percentage rendement

EUR 10840Wat u kunt terugkrijgen na kostenGematigd
(product eindigt op 10-05-2024) 8.73%Percentage rendement

EUR 10840Wat u kunt terugkrijgen na kostenGunstig
(product eindigt op 10-05-2024) 8.73%Percentage rendement

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die de belegger betaalt aan de adviseur of distributeur.
In de bedragen is geen rekening gehouden met de persoonlijke fiscale situatie van de belegger, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel de belegger terugkrijgt.
Het stressscenario toont wat de belegger zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

2 / 3ESSENTIELE-INFORMATIEDOCUMENT ("KID")



De getoonde scenario's zijn mogelijke resultaten die zijn berekend op basis van simulaties. In geval van een vervroegde aflossing gaat de simulatie ervan uit dat er
geen herbelegging heeft plaatsgevonden.
Dit product kan niet gemakkelijk worden verzilverd. Als de belegger eerder uit de belegging stapt dan de aanbevolen periode van bezit, dan moet hij wellicht extra
kosten betalen.

3. Wat gebeurt er indien de uitgevende instelling niet in staat is om uit te betalen?

De belegger loopt het risico dat de uitgevende instelling niet in staat is aan haar verplichtingen met betrekking tot het product te voldoen, bijvoorbeeld in geval van
insolvabiliteit (onvermogen om te betalen / overmatige schuld) of een bestuursdwang. De belegger kan de volledige inleg verliezen. Het product is een schuldinstrument
en valt daarom niet onder een depositobeschermingsregeling.

4. Wat zijn de kosten?

De persoon die de belegger over het product adviseert of dit product aan de belegger verkoopt, kan de belegger andere kosten in rekening brengen. In dat geval
verstrekt deze persoon de belegger informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor de belegging van de belegger.

Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit de belegging van de belegger worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel de belegger belegt, hoe lang de belegger het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.
De looptijd van dit product is onzeker, aangezien het op verschillende tijdstippen kan eindigen, afhankelijk van de ontwikkeling van de markt. De hier vermelde bedragen
houden rekening met twee verschillende scenario's (bij vervroegde opvraging en op vervaldag). Indien de belegger besluit vóór de vervaldag van het product uit te
stappen, kunnen bovenop de hier vermelde bedragen uitstapkosten van toepassing zijn.
We gaan ervan uit dat:
• EUR 10.000 is belegd
• de prestatie van het product consistent is met elke aangegeven periode van bezit

Indien het product op vervaldag komtIndien het product op de eerst mogelijke datum wordt
opgevraagd 27-10-2023

EUR 75EUR 75Totale kosten

0.8%0.8%Effect van de kosten (*)

(*) Dit illustreert het effect van de kosten over een periode van bezit van minder dan een jaar. Dit percentage kan niet rechtstreeks worden vergeleken met de cijfers
van het effect van de kosten die voor andere producten worden gegeven.
Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij de belegger verleent. Deze zal de belegger informeren
over het bedrag.

Samenstelling van de kosten
Als de belegger uitstapt na 10-05-2024Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Tot EUR 750.8% van het bedrag dat de belegger betaalt wanneer hij in deze belegging instapt.Instapkosten Deze kosten zijn al inbegrepen in de prijs die de belegger betaalt.

EUR 0
De uitstapkosten worden in de volgende kolom als EUR 0 aangegeven, aangezien
zij niet van toepassing zijn als de belegger het product houdt tot de aanbevolen
periode van bezit.

Uitstapkosten

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht
Er is geen prestatievergoeding voor dit product.Prestatievergoedingen

5. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 11 maanden 17 dagen (tot de aflossingsdatum 10-05-2024)
De doelstelling van het product bestaat erin de belegger het aflossingsprofiel te bieden dat hierboven beschreven staat onder “1. Wat is dit voor een product?”. De
belegger geniet echter alleen maar van het gunstige aflossingsprofiel als het product aangehouden wordt tot op de vervaldag. Het is niet altijd mogelijk om het
rendement of de kosten van dit product te vergelijken met die van andere producten met een andere aanbevolen periode van bezit.
Beleggers die hun geld voor de vervaldag terug willen, kunnen het product alleen maar buiten de beurs om verkopen.
Onder normale marktomstandigheden is de prijs waartegen de belegger het product kan verkopen, afhankelijk van de op dat moment geldende marktparameters die
het belegde bedrag in gevaar kunnen brengen.
In uitzonderlijke marktomstandigheden, of in geval van technische storingen/onderbrekingen, kan het aankopen en/of verkopen van het product tijdelijk gehinderd
worden of helemaal onmogelijk zijn.

6. Hoe kan ik een klacht indienen?

Alle klachten met betrekking tot de persoon die advies over het product verstrekt of het product op de betreffende website verkoopt kunnen direct naar die persoon
worden gezonden.
Alle klachten met betrekking tot het product zelf of de uitgevende instelling van dit product kunnen naar het volgende adres worden gezonden: Leonteq Securities
AG, Europaallee 39, 8004 Zürich, Zwitserland, kid@leonteq.com, www.leonteq.com

7. Overige belangrijke informatie

Alle overige documenten betreffende het product en vooral de definitieve voorwaarden en het basisprospectus (met inbegrip van alle bijhorende bijlagen) kunnen
worden geraadpleegd op de website www.leonteq.com. Voor meer gedetailleerde informatie en met name voor details over de structuur van en de risico's verbonden
met een belegging in het product dient de belegger deze documenten grondig te lezen.
Bovendien heeft Leonteq Securities AG het KID opgesteld op basis van een aantal veronderstellingen en heeft de maatschappij tot op zekere hoogte naar eigen
inzicht gehandeld bij de berekening van belangrijke cijfers en de prestatiescenario’s. Die veronderstellingen zullen nu en dan opnieuw worden beoordeeld en bijgestuurd
indien de Uitgever PRIIP dat nodig acht.
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