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Wilt u mogelijk een relatief hoge
coupon ontvangen?
Zoekt u een belegging die kans biedt op een relatief hoge coupon? Misschien is een
ABN AMRO EURO STOXX 50® Memory Coupon Note juli 2017 “(de Note)” van ABN AMRO
Bank N.V. dan iets voor u. Deze biedt u een indicatieve coupon van minimaal 6% zolang
de EURO STOXX 50® op de desbetreffende peildatum op of boven een vooraf bepaald
niveau noteert. Dit niveau is het beschermingsniveau van de coupon, en is voor deze emissie
vastgesteld op 50% van de startwaarde. Het Memory-effect van de Note geeft u de kans om
eventuele gemiste coupons met terugwerkende kracht te ontvangen. Daarnaast ontvangt u
op de aﬂoopdatum de nominale waarde (1.000 euro per Note) retour indien de koers van
de onderliggende waarde op de laatste peildatum op of boven een vooraf bepaald
niveau noteert. Dit niveau is het beschermingsniveau van de nominale waarde, en is voor
deze emissie vast gesteld op 50% van de startwaarde. Indien de koers van de onderliggende
waarde op de laatste peildatum onder het beschermingsniveau van de nominale waarde noteert,
lost de Note beneden de nominale waarde af.

ABN AMRO Memory Coupon Note op de EURO STOXX 50® Index.
Met de ABN AMRO EURO STOXX 50® Memory Coupon Note juli 2017 bent u voor de
uitkering van de coupon en de aﬂossing op de aﬂoopdatum afhankelijk van
de koersontwikkeling van de EURO STOXX 50®. De EURO STOXX 50® geeft het beeld
weer van de koersontwikkeling van de 50 grootste bedrijven in de Eurozone. Uit het gewogen
gemiddelde van de koersen van deze aandelen wordt de stand van de EURO STOXX 50®
berekend. Zie www.stoxx.com voor meer informatie over de EURO STOXX 50®.

In dit introductiebericht vindt u
het aanbod van de ABN AMRO
EURO STOXX 50® Memory Coupon
Note. In combinatie met
dit introductiebericht dient u
altijd de algemene brochure
“ABN AMRO Memory Coupon Note”,
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 ABN AMRO EURO STOXX 50®
Memory Coupon Note met
afloopdatum 20 juli 2017.
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Kosten.
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De uitgiftekoers van de Note is 100% van de nominale waarde. De totale productkosten voor
emissie, structurering en marketing zijn maximaal 2,5% van de nominale waarde (ofwel 25
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euro per Note, uitgaande van een nominale waarde van 1.000 euro). Op jaarbasis bedragen deze
kosten maximaal 0,5% (5 euro). Deze kosten worden gedurende de looptijd in mindering op
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de koers gebracht. Tijdens de inschrijvingsperiode brengt ABN AMRO geen aankoopkosten in
rekening; daarna gelden de gebruikelijke tarieven voor de aan- en verkoopkosten en bijvoorbeeld het
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bewaarloon voor het effectendepot, zoals met u overeengekomen.
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Bij een rechtstreekse belegging in de aandelen van de EURO STOXX 50 ontvangt u eventueel
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bij ABN AMRO aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of bemiddelaar.

0
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Bij ABN AMRO betaalt u wel provisie over de couponuitkeringen. Indien u uw effectenrekening niet

Koersverloop van de Index in punten exclusief
dividend van 8 juni 2007 tot en met 8 juni 2012.
Bron: Bloomberg 8 juni 2012.

dividend. De belegger in de Note op de EURO STOXX 50® ontvangt geen dividend. Het verwachte
dividend wordUnamelijk 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
ongeveer 4 2% per jaar. (Bron: ABN AMRO Bank N.V., 8 juni 2012). Dit kan afwijken van zowel
het historische dividend als het daadwerkelijke (toekomstige) dividend. Verwacht u dat de stand van de
EURO STOXX 50® op de peildata niet op of boven het genoemde beschermingsniveau van de coupon en/of
op de einddatum niet op of boven het beschermingsniveau van de nominale waarde zal staan?
In dat geval is een belegging in een ander product mogelijk wenselijk voor u.

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

*
Uitgevende instelling (Issuer):
Nominale waarde (Nominal
Amount):
Looptijd:
Inschrijvingsperiode
(Subscription Period):
‘As, if and when‘ handel:
Totale product kosten:

ABN AMRO Bank N.V. (Senior Long Term Debt Rating: Fitch A+, Moody’s
A2, S&P A+)
EUR 1.000,- per Note
5 jaar

18 juni tot en met 13 juli 2012
17, 18 en 19 juli 2012
De totale kosten bedragen maximaal 0,5% op jaarbasis ofwel 2,5% van
de nominale waarde (dit is 25 euro per Note uitgaande van 1.000 euro)
Uitgifte- en stortingsdatum:
20 juli 2012
ISIN-code Memory Coupon Note NL0009981018
EURO STOXX 50®:
Einddatum (Maturity Date):
20 juli 2017
Peildata (Observation Dates):
13 juli van ieder jaar2, startend op 13 juli 2013
Onderliggende waarde
EURO STOXX 50®
(Underlying):
Uitgifteprijs (Issue Price):
Startwaarde (Strike price):
Eindwaarde (Final Reference
Price):
Indicatieve coupon (Coupon):
Beschermingsniveau coupon
(Barrier level):
Beschermingsniveau nominale
waarde (Knock-in Level):
Uitbetaling coupon:

Aflossing op de afloopdatum:

100%
De officiële slotkoers van de EURO STOXX 50® op 13 juli 2012
De officiële slotkoers van de EURO STOXX 50® op 13 juli 2017
6%1 van de nominale waarde

1 De hoogte van de coupon is indicatief
en zal minimaal 6% bedragen. De
definitieve coupon is afhankelijk van
marktomstandigheden en zal uiterlijk
worden vastgesteld op 13 juli 2012.

50% van de startwaarde
50% van de startwaarde
a) 6% indien de EURO STOXX 50® op de peildatum op of boven het
beschermingsniveau van de coupon noteert.
b) 0% indien de EURO STOXX 50® op de peildatum onder het
beschermingsniveau van de coupon noteert.
c) Indien het Memory-effect van de Note in werking treedt, zorgt dit ervoor
dat de eventuele gemiste coupons van voorafgaande jaar/jaren, samen
met de coupon over het afgelopen jaar, worden uitgekeerd. Gemiste
coupons worden ingehaald indien op de volgende peildatum de EURO
STOXX 50® op of boven het beschermingsniveau van de coupon noteert.
a) 100% van de nominale waarde indien de EURO STOXX 50® op
de laatse peildatum op of boven het beschermingsniveau van de
nominale waarde noteert.
b) Indien de EURO STOXX 50® op de laatste peildatum onder
het beschermingsniveau van de nominale waarde noteert, loopt
u volledig koersrisico over de nominale waarde en doet u op de
afloopdatum één-op-één mee met de daling in de Index. Uw aflossing
is dan: EUR 1.000,- * Eindwaarde/Startwaarde

Notering:

Euronext Amsterdam van NYSE Euronext

Informatie op internet:

www.abnamromarkets.nl

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

* Dit introductiebericht bevat Nederlandse
begrippen die in het basisprospectus en
de definitieve voorwaarden enkel in de
Engelse taal zijn omschreven. Bij de
kenmerken hieronder vindt u naast de
Nederlandse begrippen de corresponderende
Engelse benaming zoals u deze terug kunt
vinden in het basisprospectus.

Het basisprospectus en de deﬁnitieve voorwaarden (het ‘Prospectus‘) van de Memory 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: markets@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 ﬁnanciële 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 ﬁnanciële 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, graﬁsch 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.
Deze brochure is geproduceerd 1 juni 2012.

