IMPORTANT NOTICE / BELANGRIJKE INFORMATIE

N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN
in its capacity as Arranger under the Dutch Municipalities
Unlimited Medium Term Note Programme (the "Programme") / in hoedanigheid van
Arranger onder het Ongelimiteerd Medium Term Note Programma Nederlandse Gemeenten
(het "Programma")
in respect of the Notes issued from time to time by an Issuer / met betrekking tot de Notes
zoals van tijd tot tijd uitgegeven door een Issuer
(each as defined in the information memorandum in relation to the Programme) / (elk zoals
gedefinieerd in het informatie memorandum ten aanzien van het Programma)

MiFID II – TARGET MARKET / DOELMARKT

English language version
Solely for the purposes of each manufacturer’s product approval process, the target market
assessment in respect of the Notes has led to the conclusion that: (i) the target market for the
Notes is eligible counterparties and professional clients only, each as defined in Directive
2014/65/EU (as amended, "MiFID II"); and (ii) all channels for distribution of the Notes to
eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently
offering, selling or recommending the Notes (a "distributor") should take into consideration
the manufacturers’ target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is
responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by
either adopting or refining the manufacturers’ target market assessment) and determining
appropriate distribution channels.
Nederlandstalige versie
Enkel met het oog op het product goedkeuringsproces van iedere ontwikkelaar: de
beoordeling van de doelmarkt met betrekking tot de Notes heeft tot de conclusie geleid dat (i)
de doelmarkt van de Notes alleen bestaat uit in aanmerking komende tegenpartijen en
professionele cliënten, ieder zoals gedefinieerd in Richtlijn 2014/65/EU (zoals geamendeerd,
"MiFID II") en dat (ii) alle kanalen voor de distributie van de Notes aan in aanmerking
komende tegenpartijen en professionele cliënten passend zijn. Iedere persoon die de Notes
aanbiedt, verkoopt of aanbeveelt (een "distributeur") moet de beoordeling van de doelmarkt

door de ontwikkelaars in overweging nemen. Echter, een distributeur onderhevig aan MiFID
II is verantwoordelijk voor een eigen beoordeling van de doelmarkt met betrekking tot de
Notes (door het overnemen of verfijnen van de beoordeling van de doelmarkt door de
ontwikkelaars) en het bepalen van de passende distributiekanalen.

