introductiebericht

ABN AMRO AEX-index

®

Couponnen en
daarbij horende
Barriers

coupon notes juni 2016

Wilt u mogelijk een hoge coupon ontvangen?
Zoekt u een belegging die een jaarlijks inkomen kan bieden? Wellicht is een AEX-index® Coupon
Note juni 2016 (‘Note’) dan iets voor u. Deze biedt u een “hoge” coupon op het moment dat de
stand van de onderliggende Index op de peildatum gelijk is aan of boven een vooraf bepaald
niveau (‘de Barrier’) staat. U kunt zelf kiezen welke combinatie van Coupon en Barrier het beste
bij uw visie past. Daarnaast garandeert ABN AMRO Bank N.V. dat u op de afloopdatum de
nominale waarde (100 euro per Note) retour krijgt. Tussentijds geldt deze garantie niet.

AEX-index® Coupon Notes juni 2016
De AEX-index® is de belangrijkste Nederlandse beursindex. De AEX-index® geeft het beeld
weer van de koersontwikkeling van de 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie op de
Amsterdamse effectenbeurs. Uit het gewogen gemiddelde van de koersen van deze aandelen
wordt de stand van de AEX-index® berekend. Voor meer informatie zie www.euronext.nl. Op
dit moment zijn de volgende ABN AMRO Index Coupon Notes op de AEX-index® beschikbaar:

Coupon

Barrier

Looptijd

9,35%

370

5 jaar

NL0009411867

6,80%

340

5 jaar

NL0009411859

5,40%

310

5 jaar

NL0009411842

4,35%

270

5 jaar

NL0009411834

In dit introductiebericht vindt u
het aanbod van de ABN AMRO
AEX-index® Coupon Notes
juni 2016. In combinatie met het
introductiebericht dient u altijd de
algemene brochure “Index Coupon
Notes”, het basisprospectus en de
definitieve voorwaarden te lezen,
waarin de werking, risico’s, kosten
en voorwaarden staan beschreven.
U kunt deze op de website
www.abnamromarkets.nl vinden.
Ook vindt u hier de meest recente
ontwikkelingen die van belang zijn
voor de Note.
Dit introductiebericht is opgesteld
voor de AEX-index® Coupon Notes
juni 2016.

ISIN-code

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst.

De Notes zijn vanaf 20 juni verkrijgbaar via Euronext Amsterdam
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Bij een rechtstreekse belegging in alle aandelen van de AEX-index® ontvangt u het eventuele
dividend. De belegger in de Note ontvangt geen dividend, maar het verwachte dividend wordt
gebruikt om de Note haar kenmerken te geven. Het dividendpercentage dat op het moment van
emissie in de financiële markten, voor de komende 5 jaar, wordt verwacht is 3,70% per jaar.
(Bron: ABN AMRO Bank N.V., 20 juni 2011.) Dit kan afwijken van zowel het historische dividend
als het daadwerkelijke (toekomstige) dividend. Verwacht u dat de stand van de AEX-Index® op
de peildata niet boven de gekozen Barrier zal staan? In dat geval is een belegging in een ander
product mogelijk wenselijk voor u.

Koersverloop van de Index in punten exclusief
dividend van 20 juni 2006 tot en met 20 juni 2011.
Bron: Bloomberg 20 juni 2011.

Uitgevende instelling:

ABN AMRO Bank N.V. (Fitch A+,
Moody‘s Aa3, S&P A)

Nominale waarde:

EUR 100,- per Note

Garantiewaarde:

EUR 100,- per Note op de afloopdatum

Looptijd:

5 jaar

Introductie:

Introductie door verhandeling
17 mei 2011

Uitgifte- en stortingsdatum:

20 juni 2011

‘As, if and when‘ handel:

20, 21 en 22 juni 2011

Afloopdatum:

23 juni 2016

Onderliggende waarde:

AEX-Index®

Peildata:

16 juni van ieder jaar*, startend op
16 juni 2012

Uitgifteprijs:

100%

Uitbetaling coupon:

a) 0% indien de AEX-Index® op de peildatum
onder de Barrier noteert
b) De coupon indien de AEX-Index® op de
peildatum boven de Barrier noteert

Notering:

Euronext Amsterdam van NYSE Euronext

Informatie op internet:

www.abnamromarkets.nl

* Indien de betreffende dag in een bepaald jaar geen handelsdag is,
zal de peildatum worden verschoven naar de volgende handelsdag.

Het basisprospectus en de definitieve voorwaarden (het ‘Prospectus‘) van de Index Coupon Note (de ‘Note‘) zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ7180), Postbus 283, 1000 AE Amsterdam. Tel 0900-ABN1234 (0900-2261234),
web: www.abnamromarkets.nl, emailadres: info@abnamromarkets.nl ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO‘) is de uitgevende instelling en lead manager van de Note. Het aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus.
Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico‘s verbonden aan dit product en moeten weloverwogen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product, zo nodig in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij
in aanmerking moet worden genomen of dit product past binnen hun eigen beleggingsbeleid. De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw
persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van fi nanciële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten
noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden fi nanciële instrumenten
en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via www.abnamro.nl/beleggen. Hoewel
ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is.
ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of
te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document
wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden
informatie (waaronder alle teksten, grafi sch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals
bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke
staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en
diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [“US Persons” in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de
Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan
personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking
en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten
die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen.
Euronext Indices B.V of één aan haar gelieerde ondernemingen ondersteunen op geen enkele wijze de uitgifte of zijn anderszins betrokken bij de uitgifte en het aanbod van het product. Zij sluiten jegens een ieder elke aansprakelijk uit voor elke
onnauwkeurigheid in de gegevens waarop de AEX-index® is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of omissies in de berekening en/of verspreiding van de AEX-index® of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het
aanbod daarvan. “AEX-index” en “AEX” zijn geregistreerde merken van Euronext N.V. of van de aan haar gelieerde ondernemingen.
17 juni 2011
Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

