Supplement
23 augustus 2012

RABOBANK NEDERLAND
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
(statutair gevestigd te Amsterdam)

EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven
(het “Programma”)
Dit supplement (het “Supplement”) is een supplement als bedoeld in Richtlijn 2003/71/EC (de “Prospectusrichtlijn”) en de
Wet op het financieel toezicht en de daaronder ressorterende regelgeving (tezamen, de “Wft”). Het Supplement is opgesteld in
samenhang met het Programma waaronder Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (“Rabobank Nederland” of
de “Uitgevende Instelling”) met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften, van tijd tot tijd series van
Bankbrieven mag uitgeven (de “Bankbrieven”).
Dit Supplement dient ter aanvulling op en dient in samenhang te worden gelezen met het basisprospectus gedateerd 12 juni 2012
(het “Prospectus”) behorende bij het Programma. De termen die in dit Supplement worden gehanteerd en die zijn aangeduid met
een hoofdletter en die hierin niet anders zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals aangegeven in het Prospectus. Indien sprake
is van enige inconsistentie tussen de inhoud van dit Supplement en de inhoud van het Prospectus, met inbegrip van de daarin
door middel van verwijzing opgenomen documenten, prevaleert de inhoud van dit Supplement.
Met uitzondering van hetgeen is opgenomen in dit Supplement is er sinds de algemeenverkrijgbaarstelling van het Prospectus
geen andere belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid geweest in relatie tot de informatie zoals
opgenomen in het Prospectus.
Dit Supplement is goedgekeurd door de AFM, als competente autoriteit onder de Prospectusrichtlijn en de Wft.
In lijn met artikel 5:23 lid 6 Wft, hebben investeerders die voor de publicatiedatum van het Supplement overeengekomen zijn om
Bankbrieven, uitgegeven onder het Programma, te kopen of te verkrijgen het recht om binnen twee werkdagen na publicatie van
het Supplement de overeenkomst te ontbinden of het aanbod te herroepen.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Rabobank Nederland neemt verantwoordelijkheid voor de in het Supplement verstrekte informatie en verklaart dat,
na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voorzover haar bekend, de gegevens die in
dit Supplement zijn opgenomen met betrekking tot Rabobank Nederland met haar leden, dochtermaatschappijen en
deelnemingen als geheel (de “Rabobank Groep”) overeenstemmen met de werkelijkheid en dat geen gegevens
zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Supplement zou wijzigen.
Niemand is gerechtigd in verband met de aanbieding van de Bankbrieven informatie te verschaffen of verklaringen
af te leggen die niet in het Prospectus en dit Supplement zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft
of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden
vertrouwd als ware deze verstrekt of afgelegd door of namens Rabobank Nederland. De afgifte van dit Supplement
en het Prospectus en de verkoop van Bankbrieven op basis hiervan betekenen onder geen enkele omstandigheid dat
de in het Prospectus, zoals aangevuld door het Supplement, vermelde informatie op een later tijdstip dan de datum
van dit Supplement nog juist is.
Noch dit Prospectus of dit Supplement, noch enige financiële uitlatingen moeten worden opgevat als een
aanbeveling van de Rabobank om de Bankbrieven waarop het Prospectus, het Supplement en de andere financiële
uitlatingen betrekking hebben te kopen. Toekomstige investeerders worden geattendeerd op de ‘Risicofactoren’ die
worden genoemd in het Prospectus. Het Prospectus en dit Supplement beschrijven de risicofactoren niet uitputtend.
Iedere potentiële koper wordt geacht voor zichzelf te bepalen welke informatie uit het Prospectus en het
Supplement hij relevant acht en hij wordt geacht de koop van de Bankbrieven te baseren op de afweging met
betrekking tot deze informatie.
De verspreiding van het Prospectus, dit Supplement en de uitgifte en aanbieding van de Bankbrieven vindt
uitsluitend in Nederland plaats. Ieder die buiten Nederland in het bezit komt van het Prospectus en/of dit
Supplement dient zich te vergewissen van en zich te houden aan deze beperking. De Bankbrieven mogen niet
worden aangeboden, verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland. Rabobank Nederland aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van deze beperkingen door wie dan ook,
ongeacht of het een potentiële koper van Bankbrieven betreft of niet.
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Vanaf de datum van dit Supplement zal de informatie weergegeven in, of door middel van verwijzing opgenomen
in het Prospectus aangepast en/of aangevuld worden zoals hieronder is beschreven. Verwijzingen naar
paginanummers zijn de paginanummers van het Prospectus.
Toevoeging aan ‘Actuele ontwikkelingen’
Het Prospectus zal worden aangevuld door invoeging van de volgende zin aan het einde van de laatste zin in de
paragraaf ‘Actuele ontwikkelingen’ onder ‘Ratings’ op pagina 26 van hoofdstuk 7.1 ‘Beschrijving van de zakelijke
activiteiten van Rabobank Groep’:
“Als uitkomst daarvan heeft Moody’s op 15 juni 2012 de ‘long-term debt and deposit ratings’ van Rabobank
Nederland veranderd naar ‘Aa2’1 en een ‘stable outlook’ toegekend.
1

Moody's kent de volgende betekenis toe aan de rating 'Aa2': “Obligations rated Aa are judged to be of high
quality and are subject to very low credit risk. The modifier 2 indicates that the obligation ranks in the mid-range
of its generic rating category.”
Toevoeging aan ‘Ter inzage beschikbare en door middel van verwijzing opgenomen documenten’
Op grond van dit Supplement is het halfjaarverslag van de Rabobank Groep over de zes maanden tot en met 30 juni
2012, waarin de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van de Rabobank Groep over de zes
maanden tot en met 30 juni 2012 is opgenomen, door middel van verwijzing opgenomen in het Prospectus.
Op pagina 15 van het Prospectus zal de tekst onder (a) en (b) worden verwijderd en worden vervangen door de
volgende tekst:
“(a)

de statuten van Rabobank Nederland;

(b)

de geconsolideerde jaarrekeningen van de Rabobank Groep en de enkelvoudige jaarrekeningen van
Rabobank Nederland voor de boekjaren eindigend op 31 december 2009, 31 december 2010 en 31
december 2011 (tezamen met de hierbij behorende controleverklaringen van de onafhankelijke
accountant); en

(c)

het halfjaarverslag van de Rabobank Groep over de zes maanden tot en met 30 juni 2012, waarin de
verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van de Rabobank Groep over de zes maanden
tot en met 30 juni 2012 is opgenomen.”
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