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Aan de intekenaars, 

Aan het publiek, 

 

Forum ETHIBEL vzw
i

 werd aangesteld door BNP Paribas Fortis om onafhankelijk 

toezicht te houden op de conformiteit met het vooropgestelde ethische en maat-

schappelijke profiel van een reeks emissies onder de naam BNPP Arbitrage IBV 

(Nl) Autocallable SRI Note. Dit zijn gestructureerde obligaties uitgegeven door 

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en gewaarborgd door BNP Paribas S.A. De 

gestructureerde notes kunnen meermaals uitgegeven worden, telkens met een 

vastgestelde en beperkte inschrijvingsperiode. 

Opzet van de BNPP Arbitrage IBV Autocallable SRI Note 2021/3 

Gestructureerde obligatie. De BNPP Arbitrage IBV Autocallable SRI Note 2021/3 

is een gestructureerde obligatie. Deze zijn enerzijds samengesteld uit een ‘spaar-

gedeelte’, dat de inlage geheel of gedeeltelijk beschermt en een ‘rendementsdeel’ 

dat belegd wordt in afgeleide producten. Het rendement hangt af, volgens een 

vastgelegde formule, van de evolutie van een onderliggende index. Producten van 

het type ‘Autocallable Notes’ kunnen gedurende de looptijd het voorwerp zijn van 

een vervroegde terugbetaling, die de uitgever automatisch kan activeren. 

Aandelenindex. Het rendement (de zogenaamde ‘terugbetalingspremie’) hangt af 

van de evolutie van de aandelenindex Ethical Europe Equity die samengesteld is 

uit 30 Europese aandelen die geselecteerd zijn volgens hun ESG
ii

 prestaties en ethi-

sche kenmerken enerzijds en volgens financiële criteria anderzijds. 

Spaarcomponent. Een nulcouponobligatie is een obligatie, waarbij geen periodieke 

rente wordt uitgekeerd, maar waarbij op een vastgestelde einddatum een vooraf 

bepaalde aflossingswaarde wordt uitgekeerd. Een deel van de inlage wordt omge-

zet in een nulcoupon, om op vervaldag het ingelegde kapitaal geheel of gedeelte-

lijk terug te kunnen betalen.  

De totale inlage wordt door BNP Paribas Fortis herbelegd volgens positieve soci-

aal-ethische criteria. 

Wederbelegging van de inlage 

Voor de sociaal-ethische waardering van de inlage toont BNP Paribas Fortis voor 

de totale tegenwaarde kredieten en investeringen aan in bedrijven, instanties of 

projecten die aan een van de volgende kenmerken voldoen: 

1. Ze kunnen als maatschappelijk vernieuwend beschouwd worden.  

2. Ze vertonen een sterke sociale component en verdienen het predicaat ‘Sociaal 

Ondernemerschap’ of ‘Sociaal Project’.  

3. Ze zijn sterk gericht op milieuvriendelijke of duurzame producten.  

4. Ze hebben een aanzienlijk aanbod van sociaal- of ecologisch vooraanstaande 

producten of diensten.  

Deze positieve criteria worden als volgt gedetailleerd:  

1.  Maatschappelijk vernieuwend zijn kan betekenen: 

- Werken aan een democratische samenleving en autonoom zelfbestuur, of  

- Bevorderen van de emancipatie van gediscrimineerde groepen en bestrijden 

van onverdraagzaamheid, of  

- Nastreven van duurzame ontwikkeling, of  

- Werken aan persoonlijke groei.  

2. Met investeringen in Sociaal Ondernemerschap en Sociale Projecten wordt con-

creet bedoeld: 

 Scholen en Universiteiten | Vorming en integratie | Beschutte werkplaatsen en 

aanverwante bedrijven (erkend door Vosec en CWES) | Hospitalen | NGO's (Rode 

Kruis, Artsen Zonder Grenzen, Oxfam) | OCMW's | Rusthuizen - Homes - Service 

Flats | Opvangtehuizen voor jongeren en achtergestelden | Psychiatrische Instel-

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

lingen | Cultuur | Ontwikkelingssamenwerking | Microkredietverstrekking | Fair 

Trade | Gezondheidszorg (verpleging, mantelzorg, palliatieve zorg) | Sociale 

huisvesting | Onderzoek en ontwikkeling in de sociale sector. 

3. Sterke gerichtheid op milieuvriendelijke of duurzame producten betekent:  

 Hernieuwbare energie en Energie-efficiëntie (windenergie, zonne-energie, warm-

tepompen, biomassa, waterkracht, isolatie, dubbele beglazing, passieve wonin-

gen) | Elektrische en hybride wagens | Waterzuivering en watervoorziening | 

Duurzame Landbouw | Duurzame visserij | Duurzame houtwinning | Collectief 

en/of duurzaam transport | Afvalverwerking en recyclage. 

4. Met aanzienlijk aanbod wordt concreet bedoeld dat minimum 50% van de omzet 

van uitzonderlijke ecologische of sociale kwaliteit is. 

Een specifiek ontwikkeldeethische index 

De index Ethical Europe Equity werd ontwikkeld door Solactive AG op vraag van 

BNP Paribas in samenwerking met Vigeo
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 en Forum ETHIBEL. De actief beheerde 

index is samengesteld uit 30 Europese aandelen die volgens het ‘beste in de klas’ 

principe werden geselecteerd op basis van hun ESG prestaties en na een strikte se-

lectie volgens ethische en financiële criteria. 

Solactive publiceert alle indexaanpassingen na audit en goedkeuring door Forum 

ETHIBEL. Certificaten en alle info zijn beschikbaar op de volgende link: 

www.solactive.com/en/?s=ethical+europe+equity. 

Draagwijdte van het certificaat 

Rol van Forum ETHIBEL. Forum ETHIBEL treedt enkel op als auditor en certificatie-

instelling. Het Ethibel label is niet betrokken in de opdracht. 

Betekenis en draagwijdte. Een certificaat of een certificeringsverklaring is een 

schriftelijk bewijs, waarin wordt verklaard dat een product aan door de klant zelf-

opgelegde regels of kwaliteitseisen voldoet.  

Opdracht. Een certificaat van Forum ETHIBEL levert garanties dat een financieel 

product of instrument voldoet aan de extra-financiële criteria zoals vermeld in het 

prospectus, in het lastenboek of in de commerciële brochures. 

Besluit 

Forum ETHIBEL heeft de conformiteit van de wederbeleggingen met de criteria ge-

controleerd met het oog op publieke rapportering. Ons nazicht is volledig uitge-

voerd overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst. Bij de uitvoering van 

onze controlewerkzaamheden hebben wij kunnen steunen op de administratieve 

diensten van BNP Paribas Fortis. Wij hebben alle bijkomende inlichtingen verkregen 

die wij hebben gevraagd. 

Na afsluiting van de inschrijvingsperiode en met refertedatum op 13/05/2015 

kunnen wij bevestigen dat de volledige inlage van de BNPP Arbitrage IBV Autocalla-

ble SRI Note 2021/3 herbelegd werd in kredieten en investeringen in lijn met de 

vermelde sociaal-ethische criteria, voor een totaal bedrag van € 7.674.000. 

 

Forum ETHIBEL vzw 

Herwig Peeters, Directeur 

Brussel, 13 mei 2015 
 

                                                
i Forum Ethibel is een Belgische vereniging, opgericht in 1992, en erkend als expert op het 

vlak van rating, onafhankelijke controle en certificatie van financiële en niet-financiële pro-

ducten en diensten die beantwoorden aan precieze ethische en sociale criteria en aan stan-

daarden op het vlak van milieu en deugdelijk bestuur (www.forumethibel.org) 

ii ESG is een afkorting die staat voor Environmental, Social and Governance factoren (Milieu, 

Sociale prestaties en Goed Ondernemingsbestuur). Die worden beschouwd als de drie belang-

rijkste gebieden voor de extra-financiële analyses voor beleggingen 
iii Vigeo is een vooraanstaande Europese expert, opgericht in 2000, die de maatschappelijke 

impact van ondernemingen analyseert. Vigeo brengt de prestaties en risico’s in kaart op basis 

van zes domeinen van maatschappelijke verantwoordelijkheid: milieu, mensenrechten, men-

selijk kapitaal, maatschappelijke impact, marktethiek en deugdelijk bestuur (www.vigeo.com). 
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