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In deze brochure treft u een overzicht aan van de verschillende Groenbank Notes en 
hun werking. Per 1 januari 2011 zijn de fi scale voordelen van Groen beleggen gewijzigd. 
Zie ‘Fiscaal voordeel groene beleggingen‘ of www.abnamromarkets.nl voor meer 
gedetailleerde en actuele informatie over uw Note en deze wijzigingen.

Onderliggende waarde.

De onderliggende waarde van de Groenbank Notes (de ‘Note‘/‘Notes‘) is een mandje 
van verschillende aandelen die op het moment van uitgifte opgenomen waren in de 
FTSE4GOOD Index. Per Note is bepaald welke aandelen uit de Index zijn opgenomen. 
In deze Index zijn alleen bedrijven opgenomen die voldoen aan maatschappelijk 
verantwoorde en duurzame criteria. 

Zie www.FTSE.com voor verdere informatie over  de Index. Op www.abnamromarkets.nl 
staat verdere informatie over welke aandelen zijn opgenomen in uw Note.

Garantiewaarde.

Een belangrijk kenmerk van de Note is de garantiewaarde. De garantiewaarde is het 
bedrag dat u aan het einde van de looptijd, op de afl oopdatum, ontvangt. De Groenbank 
Notes hebben een garantiewaarde van 100% van de nominale waarde (1.000 euro per 
Note). Als u de Note tijdens de looptijd verkoopt, kan het zijn dat u minder ontvangt dan 
de garantiewaarde.

Berekening van de coupon.

De coupon van deze Notes is voor de gehele looptijd variabel. De variabele coupon wordt 

elk jaar op de peildatum opnieuw berekend. Op deze datum wordt de waarde van ieder 

aandeel vergeleken met de koers op de startdatum om de prestatie van dat aandeel in 

het desbetreffende jaar te bepalen. Er wordt naar het verloop van de koersen van de 

aandelen in de eigen valuta van de aandelen gekeken, dus u loopt geen valutarisico.

De coupon wordt vervolgens berekend door de prestaties van alle individuele aandelen in 

het mandje op de peildatum te middelen. Dat wil zeggen dat de som van de prestaties van de 

individuele aandelen wordt berekend en gedeeld door het aantal aandelen die zijn opgenomen 

in het mandje. Zowel positieve als negatieve prestaties tellen mee. Het eindresultaat van 

de berekening is de coupon voor het betreffende jaar. De variabele coupon kan nul zijn, 

maar nooit negatief worden. In sommige Notes zijn er extra elementen, namelijk een vloer 

en/of plafond en een minimale/maximale coupon, aan de couponberekening verbonden. 

Op de volgende pagina staat een uitleg van de werking van de vloer en het plafond. Kijk 

bij het overzicht van de verschillende coupons of uw Note een minimale of maximale 

coupon heeft. 



De verschillende elementen die op de coupon van toepassing kunnen zijn worden in 

de volgende paragrafen toegelicht. De specifi eke kenmerken van iedere Note kunt u 

terugvinden op de website www.abnamromarkets.nl. 

De vloer als extra veiligheid.

In de Note kan een veiligheidscomponent zijn ingebouwd. Daarbij is de mogelijk 
negatieve prestatie van individuele aandelen in het mandje begrensd tot een vast 
percentage, van -25%. Dit noemen we de ‘vloer‘. Hierdoor wordt de invloed van een 
sterk gedaald aandeel op de hoogte van de variabele coupon beperkt. Komt een bedrijf 
in de problemen of hebben onvoorziene omstandigheden een grote negatieve invloed 
op de koers? Dan zal dit aandeel nooit met meer dan -25% meetellen in de berekening 
van de coupon.

Het plafond.

Door het ‘plafond‘ worden de positieve bijdragen van individuele aandelen in het mandje 

aan de coupon gemaximeerd tot een bepaald percentage. Hierdoor wordt de invloed van 

een sterk gestegen aandeel op de hoogte van de variabele coupon beperkt en derhalve 

ook het rendement dat met de Note kan worden behaald. Daardoor zal ook de variabele 

coupon maximaal de hoogte van het plafond kunnen bereiken.

Wisselkoerseffect.

De Note wordt genoteerd in euro. De invloed van wisselkoersveranderingen (van 

bijvoorbeeld de Zwitserse frank ten opzichte van de euro) is afgedekt en heeft geen 

invloed (positief of negatief) op het rendement van de Note in euro.
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 ISIN Afloopdatum Minimale 
Coupon

Maximale 
Coupon

Plafond Vloer

Groenbank Groen 
Discovery Note II

NL0000117976 6 april 2011 0% 8% 8% Geen

Groenbank Groen 
Discovery Note III

NL0000117984 6 april 2016 0% 10% 10% Geen 

Groenbank Groen 1,5% 
Rente Vast Note

NL0000168474 31 augustus 2011 1.50% 6% 6% -25%

Groenbank Groen 1,5% 
Rente Vast Note II

NL0000168912 2 januari 2017 1.50% 6% 6% -25%

Groenbank Groen 2% 
Rente Vast Note III

NL0000874980 3 augustus 2015 2,00% 7.50% 7,50% -25%

Groenbank Groen 2,1% 
Rente Vast Note IV

NL0006126443 10 januari 2013 2.10% 6% 6% -25%

Groenbank Groen 1,75% 
Rente Vast Note V

NL0006252389 15 mei 2013 1.75% 6.25% 6,25% -25%

Figuur 1: Overzicht van verschillende kenmerken van de Groenbank Notes.
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Voorbeeldberekeningen.

Hierna volgen een aantal voorbeeldberekeningen waarbij de twee elementen (het 

plafond en de vloer) worden toegelicht. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten 

worden ontleend.

De waarde van uw belegging kan fl uctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen 

garantie voor de toekomst.

Voorbeeld 1: Met plafond (8%) en minimale coupon van 0% 

Om de berekening van de variabele coupon toe te lichten, nemen we als voorbeeld het 

aandeel France Telecom. Laten we aannemen dat dit aandeel op de startdatum op 14,21 

EUR staat. Op de peildatum is het aandeel in dit voorbeeld gestegen naar 16,05 EUR. Dit 

is een stijging van 12,95% ten opzichte van de startwaarde (16,05-14,21)/14,21). Omdat 

een plafond is ingesteld, wordt de waardestijging van France Telecom beperkt tot het 

plafond van 8%. Dit is de maximale waarde die wordt gehanteerd bij de berekening van 

de coupon. De coupon wordt berekend door de bijdrage van alle aandelen op te tellen 

en te delen door het aantal aandelen (20). In dit voorbeeld komt het gemiddelde uit op 

-5,30%. De minimale coupon kan echter nooit negatief zijn. In dit voorbeeld zou er geen 

coupon (0,00%) worden uitgekeerd.

Aandeel Fictieve 
startkoers

Fictieve 
koers 

peildatum 
2011

Verandering 
koers

Couponbijdrage 
Voorbeeld 1
Plafond: 8%

Couponbijdrage 
Voorbeeld 2
Plafond: 8%
Vloer -25%

American Express 43.50 46.25 6.32% 6.32% 6.32%

BHP Billiton 27.40 46.85 70.99% 8.00% 8.00%

Citigroup 48.64 11.65 -76.05% -76.05% -25.00%

Enel 6.96 6.50 -6.61% -6.61% -6.61%

France Telecom 14.21 16.05 12.95% 8.00% 8.00%

Home Depot 33.48 35.63 6.42% 6.42% 6.42%

Intel 18.90 21.46 13.54% 8.00% 8.00%

Matsushita Electric 
Industrial

2,475.00 2,250.00 -9.09% -9.09% -9.09%

Microsoft 25.85 27.80 7.54% 7.54% 7.54%

Pfizer 27.23 18.40 -32.43% -32.43% -25.00%

Procter & Gamble 60.87 65.50 7.61% 7.61% 7.61%

Roche Holding 135.00 143.60 6.37% 6.37% 6.37%

Royal Dutch Shell 27.73 29.80 7.46% 7.46% 7.46%

Sumitomo Mitsui Financial 
Group

325,000.00 345,000.00 6.15% 6.15% 6.15%

Takeda Pharmaceutical 5,680.00 6,100.00 7.39% 7.39% 7.39%

Tesco 368.00 405.30 10.14% 8.00% 8.00%

Total 54.10 58.00 7.21% 7.21% 7.21%

Toyota Motor 3,150.00 3,370.00 6.98% 6.98% 6.98%

UBS 69.10 17.02 -75.37% -75.37% -25.00%

United Parcel Service 70.57 65.01 -7.88% -7.88% -7.88%

Gemiddelde -1.52% -5.30% 0.14%

Figuur 2: Tabel met voorbeelden van fi ctieve couponbijdrage van individuele aandelen in een 
mandje.



Voorbeeld 2: Met plafond (8%), vloer (-25%) en minimale coupon (1,50%).

In dit voorbeeld zal de bijdrage aan de couponberekening van bijvoorbeeld het aandeel

Intel (13,54%) door het plafond worden beperkt tot 8%. Dit is de maximale waarde die 

wordt gehanteerd bij de berekening van de coupon. Omdat deze Note gebruikmaakt van 

een vloer op -25%, zal de bijdrage aan de couponberekening worden beperkt tot -25%. 

In dit voorbeeld zal de bijdrage van het aandeel Citigroup aan de couponberekening 

dus niet -76,05% bedragen, maar slechts -25% zijn. Deze waarde wordt dus gehanteerd 

bij de berekening van de coupon. De coupon wordt berekend door de bijdrage van 

alle aandelen op te tellen en te delen door het aantal aandelen (20). Door de plafond 

van 8% en de vloer van -25%, komt het gemiddelde uit op 0,14%. In dit geval wordt 

de minimale coupon van 1,50% uitgekeerd. Op www.abnamromarkets kunt de laatste 

ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de uitbetaalde coupon, van de Notes vinden. 

Tevens staat op deze site, op de pagina ‘Producten’ onder het tabblad ‘Documenten’ 

een overzicht van de aandelen in het onderliggende mandje inclusief hun startwaarde.

Overzicht verschillende Groenbank Notes.

Groenbank Groen Discovery Note II 2006 – 2011 (NL0000117976)

De Groenbank Groen Discovery Note II heeft een variabele coupon. De minimale 

coupon bedraagt 0% en de maximale coupon bedraagt 8% over de nominale waarde. 

Het onderliggende mandje van de Groenbank Groen Discovery Note II bestaat uit een 

twintigtal aandelen, die op 31 maart 2006 deel uit maakten van de FTSE4GOOD Index. 

De berekening van de variabele coupon gebeurt op basis van de koersverandering 

van de onderliggende aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij 

begrensd op 8%. Negatieve individuele koersveranderingen zijn niet begrensd. 

Om de coupon te berekenen wordt het gemiddelde genomen van de individuele 

couponbijdragen van de twintig aandelen. De individuele couponbijdrage is gelijk 

aan de procentuele koersverandering, rekening houdend met het plafond, sinds de 

startdatum tot en met de betreffende peildatum. De afl oopdatum van de Groenbank 

Groen Discovery Note II is 6 april 2011. 

Groenbank Groen Discovery Note III 2006 – 2016 (NL0000117984)

De Groenbank Groen Discovery Note III heeft een variabele coupon. De minimale coupon 

bedraagt 0% en de maximale coupon bedraagt 10% over de nominale waarde. Het 

onderliggende mandje van de Groenbank Groen Discovery Note III bestaat uit een twintigtal 

aandelen, die op 31 maart 2006 deel uit maakten van de FTSE4GOOD Index. De berekening 

van de variabele coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende 

aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op 10%. Negatieve 

individuele koersveranderingen zijn niet begrensd. Om de coupon te berekenen wordt 

het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de twintig aandelen. 

De individuele couponbijdrage is gelijk aan de procentuele koersverandering, rekening 

houdend met het plafond, sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De 

afl oopdatum van de Groenbank Groen Discovery Note III is 6 april 2016.
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Groenbank Groen 1,5% Rente Vast Note 2006 – 2011 (NL0000168474)

De Groenbank Groen 1,5% Rente Vast Note heeft een variabele coupon. De minimale 

coupon bedraagt 1,5% en de maximale coupon bedraagt 6% over de nominale waarde. 

Het onderliggende mandje van de Groenbank Groen 1,5% Rente Vast Note bestaat uit 

een twintigtal aandelen, die op 25 augustus 2006 deel uit maakten van de FTSE4GOOD 

Index. De berekening van de variabele coupon gebeurt op basis van de koersverandering 

van de onderliggende aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij 

begrensd op 6%. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op 

-25%. Om de coupon te berekenen wordt het gemiddelde genomen van de individuele 

couponbijdragen van de twintig aandelen. De individuele couponbijdrage is gelijk aan 

de procentuele koersverandering, rekening houdend met het plafond en de vloer, sinds 

de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De afl oopdatum van de Groenbank 

Groen 1,5% Rente Vast Note is 31 augustus 2011.

Groenbank Groen 1,5% Rente Vast Note II 2006 – 2017 (NL0000168912)

De Groenbank Groen 1,5% Rente Vast Note II heeft een variabele coupon. De minimale 

coupon bedraagt 1,5% en de maximale coupon bedraagt 6% over de nominale waarde. 

Het onderliggende mandje van de Groenbank Groen 1,5% Rente Vast Note II bestaat uit 

een twintigtal aandelen, die op 21 december 2006 deel uit maakten van de FTSE4GOOD 

Index. De berekening van de variabele coupon gebeurt op basis van de koersverandering 

van de onderliggende aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij 

begrensd op 6%. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op 

-25%. Om de coupon te berekenen wordt het gemiddelde genomen van de individuele 

couponbijdragen van de twintig aandelen. De individuele couponbijdrage is gelijk aan 

de procentuele koersverandering, rekening houdend met het plafond en de vloer, sinds 

de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De afl oopdatum van de Groenbank 

Groen 1,5% Rente Vast Note II is 2 januari 2017.

Groenbank Groen 2,0% Rente Vast Note III 2007 – 2015 (NL0000874980)

De Groenbank Groen 2,0% Rente Vast Note III heeft een variabele coupon. De minimale 

coupon bedraagt 2,0% en de maximale coupon bedraagt 7,5% over de nominale waarde. 

Het onderliggende mandje van de Groenbank Groen 2,0% Rente Vast Note III bestaat uit 

een twintigtal aandelen, die op 21 december 2006 deel uit maakten van de FTSE4GOOD 

Index. De berekening van de variabele coupon gebeurt op basis van de koersverandering 

van de onderliggende aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij 

begrensd op 7,5%. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op 

-25%. Om de coupon te berekenen wordt het gemiddelde genomen van de individuele 

couponbijdragen van de twintig aandelen. De individuele couponbijdragen is gelijk aan 

de procentuele koersverandering, rekening houdend met het plafond en de vloer, sinds 

de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De afl oopdatum van de Groenbank 

Groen 2,0% Rente Vast Note III is 3 augustus 2015.
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Groenbank Groen 2,1% Rente Vast Note IV 2007 – 2013 (NL0006126443)

De Groenbank Groen 2,1% Rente Vast Note IV heeft een variabele coupon. De minimale 

coupon bedraagt 2,1% en de maximale coupon bedraagt 6,0% over de nominale waarde. 

Het onderliggende mandje van de Groenbank Groen 2,1% Rente Vast Note IV bestaat uit 

een twintigtal aandelen, die op 17 december 2007 deel uit maakten van de FTSE4GOOD 

Index. De berekening van de variabele coupon gebeurt op basis van de koersverandering 

van de onderliggende aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij 

begrensd op 6,0%. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op 

-25%. Om de coupon te berekenen wordt het gemiddelde genomen van de individuele 

couponbijdragen van de twintig aandelen. De individuele couponbijdrage is gelijk aan 

de procentuele koersverandering, rekening houdend met het plafond en de vloer, sinds 

de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De afl oopdatum van de Groenbank 

Groen 2,1% Rente Vast Note IV is 10 januari 2013.

Groenbank Groen 1,75% Rente Vast Note V 2008 – 2013 (NL0006252389)

De Groenbank Groen 1,75% Rente Vast Note V heeft een variabele coupon.De minimale 

coupon bedraagt 1,75% en de maximale coupon bedraagt 6,25% over de nominale 

waarde. Het onderliggende mandje van de Groenbank Groen 1,75% Rente Vast Note V 

bestaat uit een twintigtal aandelen, die op 6 mei 2008 deel uit maakten van de FTSE4GOOD 

Index. De berekening van de variabele coupon gebeurt op basis van de koersverandering 

van de onderliggende aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij 

begrensd op 6,25%. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op 

-25%. Om de coupon te berekenen wordt het gemiddelde genomen van de individuele 

couponbijdragen van de twintig aandelen. De individuele couponbijdrage is gelijk aan 

de procentuele koersverandering, rekening houdend met het plafond en de vloer, sinds 

de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De afl oopdatum van de Groenbank 

Groen 1,75% Rente Vast Note V is 15 mei 2013.

Fiscaal voordeel groene beleggingen.

Eind december 2010 is door de regering defi nitief ingestemd met de beperking van de 

heffi ngskorting die tot en met 2010 gold voor voor maatschappelijk (groen en sociaal-

ethisch) beleggen, cultureel beleggen en beleggingen in durfkapitaal. Dit betekent dat de 

heffi ngskorting van 1,3% over de waarde van de belegging, per 1 januari 2011 trapsgewijs 

wordt afgebouwd tot 0% in 2014.  In 2011 bedraagt de heffi ngskorting over de waarde 

van de belegging 1,0%, in 2012 0,7% en in 2013 0,4%. Vanaf 2014 komt de genoemde 

heffi ngskorting te vervallen. Heffi ngskorting geldt over de waarde van de belegging en niet 

over de nominale waarde van de Note. De vrijstelling voor vermogensrendementsheffi ng 

van 1,2% (box 3) blijft wel bestaan. Voorheen werd voor de berekening van het vermogen 

waarop de vrijstelling van toepassing is gebruik gemaakt van 2 peildata, 1 januari en 31 

december. Vanaf 2011 is er één peildatum om deze vrijstelling te meten, namelijk 1 januari. 

Deze wijziging heeft invloed op bestaande en nieuwe beleggingen die vallen onder 

de fi scale regeling voor bovengenoemde beleggingen. De aanpassing aan de fi scale 

Groenregeling waarbij voorheen belastingvoordeel tot 2,50% behaald kon worden, zal 

een negatief effect hebben op uw effectief rendement. Kijk voor meer informatie over 

heffi ngskorting op www.belastingdienst.nl. 7
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Wat is de invloed van koersbewegingen of een 
renteverandering tijdens de looptijd?

De Note is een gestructureerd beleggingsproduct dat is opgebouwd uit een 

obligatiecomponent en een optiecomponent. De obligatiecomponent zorgt ervoor dat 

u op de afl oopdatum de garantiewaarde terug ontvangt. Bij een koersstijging van het 

mandje op de peildata zal de optiecomponent zorgen voor de couponbetaling. De Note 

kan lager noteren dan de oorspronkelijke inleg of zelfs lager dan de garantiewaarde. 

Wanneer u belegt in de Note is het van belang dat u begrijpt dat de waarde van 

een Note mede afhankelijk is van de renteontwikkeling in de fi nanciële markten. De 

obligatiecomponent wordt gedurende de looptijd beïnvloed door deze renteontwikkeling 

in de fi nanciële markten en hierdoor zal de waarde van de Note dus ook beïnvloed 

worden door de renteontwikkeling. De invloed van een verandering van het renteniveau 

is hetzelfde als bij obligaties. De waarde van de Note stijgt als de rente daalt. Dit geldt 

ook omgekeerd: wanneer de rente stijgt, daalt de waarde van de Note. Van belang 

voor het koersverloop van de Note is de rente in de markt die geldt voor obligaties met 

een looptijd die overeenkomt met de resterende looptijd van de Note. Hierbij wordt er 

vanuit gegaan dat de overige variabelen constant blijven.

Een stijging van de koers van een individueel aandeel in het mandje heeft een positieve 

invloed op de waarde van de optiecomponent. Dit komt doordat de kans op een 

(hogere) coupon betaling toeneemt. Een daling van de waarde van de aandelen heeft 

het tegenovergestelde effect. Vanwege onder andere de optiecomponent beweegt 

de waarde van de Note gedurende de looptijd niet één-op-één mee met een stijging 

van de onderliggende aandelen. De koersontwikkeling van deze optie is namelijk niet 

alleen afhankelijk van de koersontwikkeling van de individuele aandelen in het mandje, 

maar ook van de beweeglijkheid van deze aandelen en de resterende looptijd. Ook 

van invloed is de betreffende vloer en plafond van de Note, waardoor een stijging of 

daling in de koers van een individueel aandeel in beperkte mate mee kan tellen voor de 

waarde van het mandje.

De uitgevende instelling.

De Notes zijn uitgegeven door ABN AMRO Groenbank B.V. (de ‘Groenbank’). De 

Groenbank heeft ten doel zogenaamde ‘Groenleningen’ te verstrekken in het kader van 

de fi scale Groenregeling. Via deze regeling, die onder bepaalde voorwaarden speciale 

fi scale voordelen biedt, wordt bij particuliere spaarders en beleggers geld aangetrokken. 

Zo ook met deze door de Groenbank uitgegeven Notes. Het hiermee aangetrokken geld 

staat hoofdzakelijk in de vorm van Groenleningen ter beschikking aan investeerders 

in projecten die van belang zijn voor de natuur en het milieu en die als zodanig ook 

door het ministerie van VROM zijn erkend als ‘groene’ projecten. De Groenbank heeft 

Voordelen van de Note

  Profi teren van een mogelijke 

stijging van het mandje met op 

afl oopdatum de garantiewaarde 

(1.000 euro per Note) retour

  Bijdrage aan het milieu en 

profi teren van fi scaal voordeel 

voor groene beleggingen

  Dagelijkse verhandelbaarheid 

onder normale marktomstandig-

heden via Euronext

Belangrijke risico’s van de 
Note

  De garantiewaarde geldt alleen 

op de afl oopdatum

  Bij tussentijdse verkoop kunt u 

mogelijk minder terugkrijgen dan 

de garantiewaarde

  Kredietrisico op uitgevende 

instelling, ABN AMRO Groenbank 

B.V. 
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voornamelijk projecten gefi nancierd in de categorieën glastuinbouw (Groen Label 

Kassen), duurzame energie (kleinschalige windmolenprojecten), duurzame bouw en 

biologische productie (biologische land- en tuinbouw en biologische veehouderij). 

De Groenbank is een dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V. en wordt 

volledig gegarandeerd door ABN AMRO Group N.V. Het jaarlijkse rendement over uw 

belegging in de Note (de coupon) is alleen afhankelijk van de koersontwikkeling van de 

geselecteerde aandelen en niet van de groene projecten.

Doordat ABN AMRO Bank N.V., via ABN AMRO Group N.V., garant staat voor 

de Groenbank, wordt het kredietrisico op de Groenbank beperkt. Wel is dan de 

kredietwaardigheid van de bank van belang. De meest actuele creditrating van ABN 

AMRO Bank N.V. is verkrijgbaar via Investor Relations op www.abnamro.com.

Risico’s.

Renterisico.

Wanneer gedurende de looptijd de marktrente stijgt, daalt de waarde van de Note en 

omgekeerd. Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van de Note korter 

wordt. De garantiewaarde (100% van de nominale waarde) geldt uitsluitend aan het einde 

van de looptijd van de Note.

       

Koersrisico.

De waarde van de Note is afhankelijk van marktomstandigheden, zoals de koers en 

de beweeglijkheid van het mandje, kredietwaardigheid van de uitgevende instelling, 

lengte van de resterende looptijd en de fi scale voorwaarden en fl uctueert gedurende 

de looptijd. Gedurende de looptijd kan de koers van de Note onder de garantiewaarde 

noteren. In geval van tussentijdse verkoop kan het daarom zo zijn dat u minder terugkrijgt 

dan de garantiewaarde. De garantiewaarde geldt uitsluitend aan het einde van de 

looptijd van de Note. Lees voor meer informatie de paragraaf ‘Wat is de invloed van 

koersbewegingen of een renteverandering tijdens de looptijd?’.

Kredietrisico op de uitgevende instelling.

De koersontwikkeling tijdens de looptijd van de Note is ook afhankelijk van de 

ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling. Indien de 

kredietwaardigheid van de uitgevende instelling verslechtert, heeft dit een negatieve 

invloed op de waarde van de Note (de koers zal dan dalen). De verplichtingen 

aangegaan door ABN AMRO Groenbank B.V. (“Groenbank”) worden volledig 

gegarandeerd door ABN AMRO Group N.V. De kredietverlening bestaat geheel uit 

kredieten in Nederland in het kader van de fi scale Groenregeling. Doordat ABN AMRO 

Bank N.V., via ABN AMRO Group N.V., garant staat voor de Groenbank, wordt het 

kredietrisico op de Groenbank beperkt. Wel is dan de kredietwaardigheid van de bank 

van belang. De meest actuele creditrating van ABN AMRO Bank N.V. is verkrijgbaar 

via Investor Relations op www.abnamro.com. 



10

Beperkte verhandelbaarheid.

ABN AMRO onderhoudt geen markt in de Notes. Dit houdt in dat u voor het handelen in 

de Note afhankelijk bent van vraag en aanbod van andere beleggers wat een negatieve 

invloed op de koers kan hebben.

Vervroegde afl ossing.

De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat ABN AMRO Groenbank B.V. gerechtigd 

is om de Note onder uitzonderlijke marktomstandigheden vroegtijdig te beëindigen. 

Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien het niet langer mogelijk is om 

posities in de onderliggende waarde in te nemen of omdat ABN AMRO Groenbank 

B.V. de risico’s niet langer kan afdekken. Het risico van vroegtijdige beëindiging kan 

zich ook voordoen bij wijziging in wet- en regelgeving. De afwikkeling van de positie in 

de Note kan op meerdere manieren plaatsvinden, afhankelijk van de oorzaak van de 

vroegtijdige beëindiging. Naar verwachting zal bij vervroegde afl ossing de uitkering 

lager zijn dan de nominale waarde.

Lees voor meer informatie en een volledig overzicht van de risico’s het basisprospectus 

in het hoofdstuk ‘Risk Factors’, eventuele bijbehorende supplementen en de defi nitieve 

voorwaarden. Deze documenten zijn verkrijgbaar via www.abnamromarkets.nl.

Actuele informatie.  

De Note wordt genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en is dagelijks 

verhandelbaar. ABN AMRO zal echter geen markt onderhouden in de Note. De waarde van de 

Note is afhankelijk van marktomstandigheden, vraag en aanbod en de fi scale situatie. De Kosten 

en de meest recente ontwikkelingen die van belang zijn voor deze Note en de fi scaliteiten 

rondom ‘groen beleggen’ voor zover deze invloed hebben op de Note kunt u volgen via 

www.abnamromarkets.nl. 

Voor het maken van een aan- of verkoopbeslissing in deze Notes dient u kennis te nemen 
van de productvoorwaarden en de productspecifi eke risicofactoren zoals neergelegd in de 
betreffende prospectus zoals dat verkrijgbaar is op www.abnamromarkets.nl. Uw adviseur 
kan u informeren over de karakteristieken van de Note en adviseert u graag of dit product in 
uw portefeuille en bij uw beleggingsprofi el past. Meer informatie waaronder de voorwaarden 
die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door uw bank of fi nancieel adviseur 
kunt u vinden in de met u afgesloten contracten over effectendienstverlening.



ABN AMRO Groenbank B.V. (‘Groenbank’) is de uitgevende instelling en lead 
manager van de Note. 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. 

Deze brochure is geproduceerd op 11 januari 2011.


