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SAMENVATTING – SERIES N100- XS1401989782 

Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in 

Secties A – E (A.1 – E.7). Deze Samenvatting bevat alle Onderdelen die dienen te zijn inbegrepen in een samenvatting 

voor dit type van Schuldeffecten, Emittenten en Garantieverstrekkers. Omdat sommige Onderdelen niet moeten worden 

behandeld, kunnen er lacunes zijn in de volgorde van de nummering van de Onderdelen. Hoewel een Onderdeel vereist 

kan zijn in deze samenvatting omwille van het type van Schuldeffecten, Emittent en Garantieverstrekker(s), is het 

mogelijk dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot dit Onderdeel. In dat geval is een korte 

beschrijving van het Onderdeel opgenomen in de samenvatting met de verklaring waarom het niet van toepassing is. 

Sectie A – Inleiding en Waarschuwingen 

 

Onderdeel Titel  

A.1 Waarschuwing dat de 

samenvatting moet 

worden gelezen als een 

inleiding en bepaling met 

betrekking tot 

vorderingen 

 Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het 

Basisprospectus en de toepasselijke Uiteindelijke Voorwaarden. 

In deze samenvatting, tenzij anders vermeld en met uitzondering 

van de eerste paragraaf van Onderdeel D.3 betekent "Basis 

Prospectus": het Basis Prospectus van BNPP B.V. en BP2F van 

donderdag 9 juni 2016, zoals van tijd tot tijd aangevuld volgens 

de Note, Warrant en Certificaatprogramma van BNPP B.V., 

BNPP en BP2F. In de eerste paragraaf van Onderdeel D.3 

betekent "Basis Prospectus": het Basis Prospectus van BNPP 

B.V. en BP2F van donderdag 9 juni 2016. 

   Elke beslissing om te investeren in Schuldeffecten dient te 

worden gebaseerd op een overweging van het gehele Basis 

Prospectus, daarin inbegrepen elk document waarnaar het Basis 

Prospectus verwijst en de betrokken Definitieve Voorwaarden. 

   Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie 

opgenomen in het Basisprospectus en de toepasselijke 

Uiteindelijke Voorwaarden bij een rechterlijke instantie in een 

Lidstaat van de Europese Economische Ruimte aanhangig wordt 

gemaakt, is het mogelijk dat de eiser, volgens de nationale 

wetgeving van de Lidstaat waar de vordering aanhangig werd 

gemaakt, moet instaan voor de kosten voor de vertaling van het 

Basisprospectus en de toepasselijke Uiteindelijke Voorwaarden 

alvorens de rechtsvordering wordt ingeleid. 

   De Emittent noch de Garantieverstrekker (als die er is) zijn 

burgerrechtelijk aansprakelijk in een Lidstaat op de loutere 

basis dat deze samenvatting, inclusief enige vertaling daarvan, 

tenzij de samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is 

wanneer zij samen wordt gelezen met de andere delen van dit 

Basis Prospectus en de betrokken Definitieve Voorwaarden of 

wanneer zij, overeenkomstig de omzetting van de betrokken 

bepalingen van Richtlijn 2010/73/EU in de betrokken Lidstaat, 

niet de kerngegevens (zoals gedefinieerd in Artikel 2.1(s) van de 

Prospectus Richtlijn) bevat om beleggers te helpen wanneer zij 
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Onderdeel Titel  

overwegen om te investeren in de Schuldeffecten, wanneer de 

samenvatting samen wordt gelezen met de andere delen van dit 

Basis Prospectus en de betrokken Definitieve Voorwaarden.  

A.2 Toestemming voor het 

gebruik van het 

Basisprospectus, 

geldigheidsperiode en 

andere voorwaarden 

Toestemming: Onder voorbehoud van de voorwaarden die hieronder worden 

uiteengezet, stemt de Emittent in met het gebruik van dit Basis Prospectus 

m.b.t. een Niet-vrijgesteld Aanbod van Schuldeffecten door de Managers, 

door elke financiële tussenpersoon die gemachtigd is om zulke aanbiedingen 

te doen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving die de Markten voor 

Financiële Instrumenten Richtlijn (Richtlijn 2004/39/EC) implementeert en 

die op haar website de volgende verklaring (waarbij de informatie tussen 

vierkante haakjes aan te vullen is met de relevante informatie) publiceert: 

  "Wij, [vul de officiële naam in van de financiële tussenpersoon], verwijzen 

naar het aanbod van de Index Linked Interest Amount Notes due 2025/3   

(commerciële naam : BNP Paribas Fortis Funding Coupon Note Europe 

Select 2025/3) (de "Schuldeffecten") beschreven in de Definitieve 

Voorwaarden van 15 juni 2016 (de "Definitieve Voorwaarden") gepubliceerd 

door BNP Paribas Fortis Funding (de "Emittent"). In overweging van de 

Emittent die zijn toestemming aanbiedt voor ons gebruik van het Basis 

Prospectus (zoals gedefinieerd in de definitieve Voorwaarden) m.b.t. het 

aanbod van de Schuldeffecten in de Jurisdicties met Niet-vrijgesteld Aanbod 

opgegeven in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden tijdens de Aanbod 

Periode en onder voorbehoud van de overige voorwaarden verbonden aan de 

toestemming, elk zoals gespecificeerd in het Basis Prospectus, aanvaarden 

wij bij deze het aanbod van de Emittent in overeenstemming met de 

Voorwaarden voor de Gemachtigde Aanbieder (zoals vermeld in het Basis 

Prospectus) en bevestigen dat wij het Basis Prospectus dienovereenkomstig 

gebruiken.” 

  Aanbiedingsperiode: De toestemming is gegeven door de Emittent voor Niet-

vrijgestelde Aanbiedingen van Schuldeffecten gedurende de 

inschrijvingsperiode van 16 juni 2016 (9u) tot 30 juni 2016 (16u) (de 

"Aanbiedingsperiode"). 

  Voorwaarden verbonden aan toestemming: De voorwaarden voor het 

toestemming van de Emittent (bovenop de voorwaarden waarnaar hierboven 

wordt verwezen) zijn dat de toestemming (a) enkel geldig is gedurende de 

Aanbod Periode; (b) enkel slaat op het gebruik van dit Basisprospectus voor 

Niet-vrijgestelde Aanbiedingen van de betrokken Schijf van Schuldeffecten in 

België; en (c) is enkel geldig indien de relevante Gemachtigde Aanbieder de 

Emittent en de Garantieverstrekker op de hoogte gesteld heeft dat hij 

aanvaardt om het Basisprospectus te gebruiken onder de voorwaarden 

beschreven in dit basisprospectus (zoals aangevuld met deze Definitieve 

Voorwaarden) door de Emittent en de Garantieverstrekker te informeren, via 

e-mail naar info@bp2f.lu en docsecurities.mbc@bnpparibasfortis.com, en dit 

zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 5 kalenderdagen vanaf de 

publicatiedatum van de vereiste verklaring zoals hierboven vermeld onder 

paragraaf “Toestemming”. 



 

 

 3  

 

Onderdeel Titel  

  EEN BELEGGER DIE VAN PLAN IS SCHULDEFFECTEN TE 

KOPEN OF DIE SCHULDEFFECTEN KOOPT NAAR AANLEIDING 

VAN EEN NIET-VRIJGESTELD AANBOD VAN EEN 

GEMACHTIGDE AANBIEDER, ZAL DIT DOEN, EN DE 

AANBIEDINGEN EN DE VERKOPEN VAN DEZE 

SCHULDEFFECTEN AAN EEN BELEGGER DOOR EEN 

DERGELIJKE GEMACHTIGDE AANBIEDER ZULLEN WORDEN 

GEDAAN, IN OVEREENSTEMMING MET DE ALGEMENE 

VOORWAARDEN VAN HET AANBOD TUSSEN DERGELIJKE 

GEMACHTIGDE AANBIEDER EN DERGELIJKE BELEGGER OOK 

WAT BETREFT REGELINGEN M.B.T. DE PRIJS, TOEWIJZINGEN, 

KOSTEN EN VEREFFENING. DE RELEVANTE INFORMATIE ZAL 

WORDEN VERSTREKT DOOR DE GEMACHTIGDE AANBIEDER 

OP HET TIJDSTIP VAN EEN DERGELIJK AANBOD. 

 

 Sectie B – Emittent en Garantieverstrekker 

 

Onderdeel Titel  

B.1 Juridische en 

commerciële naam van 

de Emittent 

BNP Paribas Fortis Funding ("BP2F" of de "Emittent"). 

B.2 Domicilie / rechtsvorm / 

wetgeving / land van 

oprichting 

BP2F is opgericht als een naamloze vennootschap ("société anonyme") onder 

het recht van het Groothertogdom Luxemburg en heeft haar maatschappelijke 

zetel te 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Groothertogdom 

Luxemburg. 

B.4b Informatie m.b.t. 

tendensen 

Macro-economische omgeving 

  De bedrijfsresultaten van BP2F worden beïnvloed door de macro-

economische en marktomgeving. Gezien de aard van de activiteiten van de 

BP2F is zij bijzonder gevoelig voor de macro-economische en 

marktomstandigheden in Europa, die de laatste jaren weleens uitdagend waren 

en storingen hebben ondervonden. 

  In 2015 beleeft de wereldwijde economische activiteit achter. In de 

opkomende landen nam de activiteit af terwijl in de ontwikkelde landen 

gematigd herstel doorzette. De wereldwijde verwachting wordt nog steeds 

beïnvloed door drie grote overgangen: de tragere economische groei in China, 

de dalende energieprijzen en prijzen van andere grondstoffen en de initiële 

aangescherpte monetair beleid van de Verenigde Staten voor een veerkrachtig, 

intern herstel, terwijl de centrale banken van verschillende belangrijke 
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Onderdeel Titel  

ontwikkelde landen hun monetair beleid steeds verdere loslaten. Voor 2016 

voorspelt IMF
1
 het progressieve hersteld van de wereldwijde economische 

activiteit maar met lagere groeivooruitzichten op de middellange termijn in 

ontwikkelde en opkomende landen.  

  BP2F is afhankelijk van BNPPF. BP2F is voor 99,995% eigendom van BNPP 

en is specifiek betrokken bij de emissie van schuldeffecten zoals Notes, 

Warranten of Certificaten of andere verplichtingen die via tussenpersonen 

(met inbegrip van BNPPF) worden ontwikkeld, opgesteld en verkocht aan 

beleggers. BP2F gaat hedgingtransacties aan met BNPPF en met andere 

entiteiten van de BNP Paribas Groep. Bijgevolg is de informatie m.b.t. 

tendensen van BNPPF ook van toepassing op BP2F. BP2F kan ook 

hedgingtransacties aangaan met derden die niet bij de BNP Paribas Groep 

horen. 

B.5 Beschrijving van de 

Groep 

BP2F is een dochteronderneming van BNP Paribas Fortis SA/NV ("BNPPF") 

en dient als een financieringsvehikel voor BNPPF en de ondernemingen 

gecontroleerd door BNPPF. BNP Paribas Fortis SA/NV is op haar beurt een 

dochteronderneming van BNP Paribas dat de ultieme holdingmaatschappij is 

van een groep van vennootschappen en regelt financiële transacties voor 

dergelijke dochterondernemingen (samen de "BNPP Groep").  

B.9 Winstprognose of-

raming 

Niet van toepassing aangezien en geen winstvoorspellingen of schattingen zijn 

opgesteld ten aanzien van de Emittent in het Basisprospectus waar deze 

Samenvatting betrekking op heeft. 

B.10 Audit rapport 

kwalificaties 

Niet van toepassing, er zijn geen kwalificaties in enig controleverslag op de 

historische financiële informatie beschreven in het Basisprospectus. 

B.12 Geselecteerde historische essentiële financiële informatie: 

 Vergelijkende Jaarlijkse Financiële Gegevens: 

 
 31/12/2015 (geauditeerd) 31/12/2014 (geauditeerd) 

 
 EUR EUR 

 
Geselecteerde posten van de Balans   

 Activa   

 Financiële vaste activa (bedragen die 

verschuldigd zijn door aangesloten 

ondernemingen) 

5.330.470.858 5.470.070.451 

 Vlottende activa (Debiteuren - 

Bedragen eigendom van verbonden 

ondernemingen die opeisbaar worden 

binnen 1 jaar) 

220.350.482 415.475.284 

                                                           
1 Zie: IMF – October 2015 Financial Stability Report, Advanced Countries and January 2016 update 
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Onderdeel Titel  

 Totale activa 5.635.897.265 5.977.141.866 

    

 Passiva   

 Kapitaal en reserves 5.588.465 6.691.167 

 Achtergestelde schulden 960.621.698 1.233.153.404 

 Niet-achtergestelde crediteuren   

 Niet-converteerbare leningen   

 - opeisbaar binnen 1 jaar 1.134.209.104 358.648.783 

 - opeisbaar na meer dan 1 jaar 3.121.497.621 3.808.557.061 

    

 
Kosten & opbrengsten: 

geselecteerde posten 
  

 
Opbrengsten uit financiële vaste 

activa uit verbonden ondernemingen 

114.658.978 128.272.799 

 
Totale inkomen 454.645.617 431.761.255 

 
Rente en ander financiële kosten 420.146.066 401.166.435 

 
Winst van het boekjaar 677.298 844.457 

 Verklaringen met betrekking tot de afwezigheid van significante of wezenlijke negatieve veranderingen 

 Er is er geen significante verandering geweest in de financiële of handelspositie van de BNPP Groep sinds 

31 december 2015 (aan het einde van het vorig boekjaar waarvoor de geauditeerde jaarrekening is 

gepubliceerd). Er is geen wezenlijk nadelige verandering geweest in de vooruitzichten van BNPP of de 

BNPP Groep sinds 31 december 2015 (aan het einde van het vorig boekjaar waarvoor de gecontroleerde 

jaarrekening is gepubliceerd). 

Er is geen opmerkelijke verandering geweest in de financiële of handelspositie van BP2F sinds 31 

december 2015 en, is er geen wezenlijk nadelige verandering geweest in de vooruitzichten van BP2F 

sinds 31 december 2015. 

B.13 Gebeurtenissen met 

impact op de 

solvabiliteit van de 

Emittent  

Niet van toepassing, op de datum van dit Basisprospectus en voor zover de 

emittent weet, hebben er geen recente gebeurtenissen plaatsgevonden die in 

wezenlijke mate relevant zijn voor de evaluatie van de solvabiliteit van de 

emittent sinds 31 december 2015. 

B.14 Afhankelijkheid van 

andere entiteiten binnen 

De emittent is afhankelijk van BNPP en van de andere leden van de BNPP 

Group. Zie ook Onderdeel B.5 hierboven 
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Onderdeel Titel  

de groep  

B.15 Beschrijving van de 

hoofdactiviteiten  

BP2F's hoofddoel is het verstrekken van leningen aan BNPPF en haar 

verbonden ondernemingen. Om haar hoofddoel te kunnen verwezenlijken, kan 

BP2F obligaties of gelijkaardige schuldeffecten uitgeven, leningen verhogen, 

met of zonder een zekerheid, en mag zij in het algemeen gebruik maken van 

gelijk welke financieringsbron. BP2F kan elke handeling stellen die zij 

noodzakelijk acht voor het uitvoeren en ontwikkelen van haar activiteiten, 

binnen de grenzen van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op 

handelsvennootschappen (zoals gewijzigd). 

B.16 Controlerende 

aandeelhouders  

BNPPF bezit 99,995 per cent van het aandeelhouderskapitaal van BP2F. 

B.17 Gevraagde 

kredietratings 

BP2F's senior niet-zekergestelde kredietratings zijn A met een stabiel 

vooruitzicht (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), A2 met 

een stabiel vooruitzicht (Moody's France SAS) en A+ met een stabiel 

vooruitzicht (Fitch Ratings Limited) en BP2F's korte termijn kredietratings 

zijn A-1 (Standard & Poor's), P-1 (Moody's France SAS) en F1 (Fitch Ratings 

Limited). 

De Schuldeffecten hebben geen rating 

B.18 Beschrijving van de 

Waarborg  

Schuldeffecten uitgegeven door BP2F worden onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk gegarandeerd door BNP Paribas Fortis SA/NV ("BNPPF" of 

de  "Garantieverstrekker"), in overeenkomst met een Engelse wet akte van 

garantie uitgevoerd door BNPPF op of omstreeks vrijdag 10 juni 2016 (de 

“Garantie”). De verplichtingen volgens de Garantie vormen rechtstreekse, 

onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en niet-zekergestelde verplichten van 

BNPPF en nemen pari passu (onderhevig aan verplichte preferentiële schuld 

volgens geldende wetten) gelijk rang in en zijn belastbaar met andere huidige 

en toekomstige niet-zekergestelde en niet-achtergestelde verplichtingen van 

BNPPF. 

B.19 Informatie over de 

Garantieverstrekkers  

Zie hieronder 

B.19/B.1 Officiële en 

handelsnaam van 

Garantieverstrekker 

BNP Paribas Fortis SA/NV, handelend onder de commerciële naam BNP 

Paribas Fortis ("BNPPF").  

B.19/B.2 Domicilie / rechtsvorm / 

wetgeving / land van 

oprichting 

BNPPF is opgericht als een publieke vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid ("société anonyme/ naamloze vennootschap") onder 

Belgisch recht met haar maatschappelijke zetel te Montagne du Parc 3, 1000 

Brussel, België en is een kredietinstelling volgens de Belgische wet van 25 

april 2014 volgens de status en onder supervisie van kredietinstellingen (de 

"Belgische Bankenwet"). 

B.19/B.4b Informatie m.b.t. 

tendensen  

Macro-economische omgeving 
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Onderdeel Titel  

  De bedrijfsresultaten van BNPPF worden beïnvloed door de macro-

economische en marktomgeving. Gezien de aard van de activiteiten van de 

BNPPF is zij bijzonder gevoelig voor de macro-economische en 

marktomstandigheden in Europa, die de laatste jaren weleens uitdagend waren 

en storingen hebben ondervonden. 

  In 2015 beleeft de wereldwijde economische activiteit achter. In de 

opkomende landen nam de activiteit af terwijl in de ontwikkelde landen 

gematigd herstel doorzette. De wereldwijde verwachting wordt nog steeds 

beïnvloed door drie grote overgangen: de tragere economische groei in China, 

de dalende energieprijzen en prijzen van andere grondstoffen en de initiële 

aangescherpte monetair beleid van de Verenigde Staten voor een veerkrachtig, 

intern herstel, terwijl de centrale banken van verschillende belangrijke 

ontwikkelde landen hun monetair beleid steeds verdere loslaten. Voor 2016 

voorspelt IMF
2
 het progressieve hersteld van de wereldwijde economische 

activiteit maar met lagere groeivooruitzichten op de middellange termijn in 

ontwikkelde en opkomende landen.  

  Hoewel de blootstelling van de BNP Paribas Group in opkomende landen 

beperkt is, kan de kwetsbaarheid van deze economieën leiden tot verstoringen 

in het wereldwijde financiële systeem die van invloed kunnen zijn op BNP 

Paribas Group (inclusief BNPP) en mogelijk hun resultaten wijzigen. 

  In talloze opkomende economieën vond 2015 een toename in vreemde valuta 

-afspraken plaats, terwijl de niveaus van schulden (zowel in vreemde als 

plaatselijke valuta) reeds hoog waren. Daarnaast hebben de vooruitzichten van 

een progressieve verhoging in belangrijke rentes in de Verenigde Staten 

(eerste verhoging van de percentages zoals beslist door de Federal Reserve in 

december 2015), alsmede krimpende financiële volatiliteit gekoppeld aan de 

zorgen met betrekking tot de groei in opkomende landen bijgedragen aan de 

moeilijkere, externe financiële omstandigheden, kapitaaluitstromen, verdere 

valutadepriciaties in talloze opkomende landen en een toename in risico's voor 

banken. Dit kan mogelijk leiden tot de declassering van overheidsratings. 

  Gezien de mogelijk standaardisatie van risicopremies, bestaat het risico van 

wereldwijde marktverstoringen (toename in risicopremies, erosie van 

vertrouwen, afname van groei, uitstel of vertraging van de harmonisatie van 

monetair beleid, afname in marktliquiditeit, probleem met de waardering van 

activa, krimpen van kredietaanbod en chaotische de-leveraging) die van 

invloed kunnen zijn op alle bancaire instellingen. 

  De aanhouding van een situatie met uitzonderlijk lage rentepercentages kan 

leiden tot overmatig nemen van risico door bepaalde financiële spelers: 

toename in de looptijd van leningen en activa, minder streng leenbeleid, 

toename in overbrengende financiering. 

  Sommige spelers (verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, 

                                                           
 2 Zie: IMF – October 2015 Financial Stability Report, Advanced Countries and January 2016 update 
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Onderdeel Titel  

activabeheerders enz.) brengen een toenemende systemische dimensie met 

zich mee en in het geval van marktturbulentie (gekoppeld bijvoorbeeld aan 

een plotselinge toename in rentepercentages en/of een scherpe prijscorrectie) 

kunnen zij beslissen grote posities te ontbinden in een omgeving van relatief 

zwakke marktliquiditeit. 

  Dergelijke liquiditeitsdruk kan verstrekt worden door de recente toename in 

het volume van actie onder beheer geplaatst bij constructies die in illiquide 

activa beleggen. 

  Wetgeving en Regelgeving van toepassing op Financiële Instellingen 

  De wet- en regelgeving van toepassing op financiële instellingen die een 

impact hebben op BNPPF zijn aanzienlijk geëvolueerd in de nasleep van de 

wereldwijde financiële crisis. De maatregelen die zijn voorgesteld en/of 

aangenomen in de afgelopen jaren omvatten meer stringente kapitaal- en 

liquiditeitsvereisten (met name voor grote, internationale bankgroepen zoals 

de BNP Paribas Group), belastingen op financiële transacties, beperkingen en 

belastingen op compensatie voor werknemers, beperkingen op het type van 

activiteiten die commerciële banken kunnen ondernemen en de scheiding of 

zelfs het verbieden van bepaalde activiteiten als speculatief beschouwd binnen 

afzonderlijke dochterondernemingen, beperkingen op bepaalde soorten van 

financiële producten, meer interne controle en rapportage-eisen, strengere 

gedragsregels, verplichte clearing en rapportage van derivatentransacties, 

eisen om risico's te beperken met betrekking tot over-the-counter derivaten 

transacties en het creëren van nieuwe en versterkte regelgevende instanties. 

De maatregelen die onlangs zijn aangenomen, of in sommige gevallen 

voorgesteld en nog ter discussie, die waarschijnlijk invloed hebben of zullen 

hebben op de BNPPF, omvatten in het bijzonder de EU Richtlijn en 

Verordening inzake prudentiële vereisten “CRD IV” van 26 juni 2013 en 

waarvan vele bepalingen sinds 1 januari 2014 gelden; de voorstellen voor de 

technische regelgeving en uitvoeringsregels met betrekking tot de Richtlijn en 

Verordening CRD IV uitgegeven door de EBA; de Belgische bankwet van 25 

april 2014 ter vervanging van de vorige wet van 1993 waarin belangrijke 

wijzigingen zijn opgenomen; Het Belgische Koninklijke Besluit van 22 

februari 2015 waarin gesteld wordt dat de voorwaarden van de Belgische 

bankwet die van kracht werden betrekking hebben op resolutie (inclusief het 

oprichten van een Belgische Resolutie-autoriteit) en het creëren van twee 

voorkeursrechten voor de roerende goederen van de bank; het Belgische 

Koninklijk Besluit van 18 december 2015 als aanpassing op de wet van 25 

april 2014 over de status en het toezicht van kredietinstellingen het Koninklijk 

Besluit van 26 december 2015 als aanpassing op de wet van 25 april 2014 

over de status en toezicht op kredietinstellingen met betrekking tot het 

oplossen en herstellen van het falen van de groep; de openbare raadpleging 

voor de hervorming van de structuur van de EU-bancaire sector van 2013 en 

de door de Europese Commissie voorgestelde verordening over structurele 

maatregelen ontworpen om de kracht van de kredietinstellingen in de EU per 

29 januari 2014 te verbeteren; het voorstel voor een verordening betreffende 
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het gebruik van indexen als benchmarks in financiële instrumenten en 

financiële contracten; het Europese enkelvoudig toezichtmechanisme; het 

Europese Enkelvoudige Toezichtsmechanisme van 15 juli 2014 en de 

Europese Richtlijn voor Bankherstel en -resolutie van 145 mei 2014; de 

Europese Richtlijn voor Herzien Depositogarantieplannen van 16 april 2014; 

de final rule voor de regulering van buitenlandse banken met het opleggen van 

bepaalde liquiditeit, kapitaal en andere prudentiële vereisten aangenomen door 

de Amerikaanse Federal Reserve; het voorstel van de Amerikaanse Federal 

Reserve voor liquiditeitsratio's van grote banken; en de "Volcker" Regel door 

het opleggen van bepaalde beperkingen op investeringen in of sponsoring van 

hedgefondsen en private equity-fondsen en handelsactiviteiten voor eigen 

rekening (van Amerikaanse banken en in zekere mate niet-Amerikaanse 

banken), onlangs door de Amerikaanse regelgevende instanties aangenomen. 

Meer in het algemeen, kunnen toezichthouders en wetgevers in elk land, te 

allen tijde, nieuwe of andere maatregelen invoeren die een aanzienlijke impact 

op het financiële stelsel in het algemeen of op BNPPF in het bijzonder kunnen 

hebben. 

B.19/B.5 Beschrijving van de 

Groep  

De Garantievertrekker bezit 99,995 per cent van het aandeelhouderskapitaal 

van de Emittent en maakt deel uit van de BNPP Group. Zie onderdeel B.5 

hierboven. 

B.19/B.9 Winstprognose of-

raming 

Niet van toepassing aangezien en geen winstvoorspellingen of schattingen zijn 

opgesteld ten aanzien van de Garantieverstrekker in het Basisprospectus waar 

deze Samenvatting betrekking op heeft. 

B.19/B.10 Audit rapport 

kwalificaties 

Niet van toepassing, er zijn geen kwalificaties in enig controleverslag op de 

historische financiële informatie beschreven in het Basisprospectus. 

B.19/B.12 Geselecteerde historische essentiële financiële informatie: 

 Vergelijkende Jaarlijkse Financiële Gegevens - In miljoen EUR 

  31/12/2015 (geauditeerd) 31/12/2014* (geauditeerd) 

 Inkomsten 7.235 7.011 

 Risicokosten (431) (283) 

 Netto inkomsten 2.016 1.663 

 Netto inkomsten toerekenbaar aan de 

aandeelhouders 

1.575 1.246 

 Geconsolideerd balanstotaal 273.683 275.206 

 Aandeelhouderskapitaal 18.754 20.255 

 Geconsolideerde leningen en 

schuldvordering verschuldigd door 

176.640 166.851 
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klanten 

 Geconsolideerde items verschuldigd 

aan klanten 

176.161 167.800 

 Tier 1 Kapitaal 18.401 18.840 

 Tier 1 Ratio 14,4% 14,7% 

 Totaal Kapitaal 21.215 21.349 

 Totale Kapitaal Ratio 16,6% 16,6% 

 * Cijfers over 2014 zijn herzien volgens IFRIS 21. 

 Verklaringen met betrekking tot de afwezigheid van significante of wezenlijke negatieve veranderingen 

 Er is geen opmerkelijke verandering gekomen in de financiële of handelspositie van BNPPF vanaf 31 

december 2015 en er is evenmin een wezenlijk nadelige verandering gekomen in de vooruitzichten van 

BNPPF sinds 31 december 2015. 

B.19/B.13 Gebeurtenissen die een 

impact hebben op de 

solvabiliteit van de 

Garantie-verstrekker  

Niet van toepassing, op de datum van dit Basisprospectus en voor zover de 

Garantieverstrekker weet, hebben er geen recente gebeurtenissen 

plaatsgevonden die in wezenlijke mate relevant zijn voor de evaluatie van de 

solvabiliteit van de Garantieverstrekker sinds donderdag 31 december 2015. 

B.19/B.14 Afhankelijkheid van 

andere entiteiten binnen 

de groep  

BNPPF is afhankelijk van BNPP en de  andere leden van de BNPP Group. Zie 

ook Onderdeel B.5 hierboven. 

B.19/B.15 Beschrijving van de 

hoofdactiviteiten 

BNPPF's doel is het uitvoeren van de activiteiten van een kredietinstelling, 

inclusief brokerage en transacties waarbij derivaten betrokken zijn. Het staat 

BNPPF vrij om alle activiteiten en werkzaamheden uit te voeren die 

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van die 

aard zijn dat ze het verwezenlijken van het doel bevorderen. Het staat BNPPF 

vrij om aandelen en belangen met betrekking tot aandelen te bezitten binnen 

de grenzen vervat in het wettelijk kader voor kredietinstellingen (inclusief de 

Belgische bankwet). 

B.19/B.16 Controlerende 

aandeelhouders  

BNP Paribas bezit 99,93 per cent van het aandeelhouderskapitaal van BNPPF 

B.19/B.17 Gevraagde 

kredietratings 

BNPPF's lange termijn kredietratings zijn A+ met een stabiel vooruitzicht 

(Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), A2 met een stabiel 

vooruitzicht (Moody's Investors Service Ltd.) en A+ met een stabiel 

vooruitzicht (Fitch France S.A.S.) en BNPPF's korte termijn kredietratings 

zijn A-1 (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), P-1 

(Moody's France SAS) en F1 (Fitch Ratings Limited). 
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  Een effecten rating is geen aanbeveling om effecten te kopen, te verkopen of 

te houden en ratings kunnen op elk moment geschorst, veranderd of 

ingetrokken worden door het ratingagentschap dat de rating heeft toegekend. 

Sectie C – Schuldeffecten 

 

Onderdeel Titel  

C.1 Type en klasse van de 

Schuldeffecten / ISIN 

De Schuldeffecten zijn notes ("Notes") en zijn uitgegeven in Reeksen. Het 

Reeksnummer van de Schuldeffecten is N100. Het Tranchenummer is 1. 

  De ISIN is: XS1401989782 

De Common Code is: 140198978 

De Mnemonische Code is: niet van toepassing 

  Schuldeffecten zijn in contanten af te lossen Schuldeffecten.  

C.2 Munteenheid De munteenheid van deze Reeks van Schuldeffecten is Euro (“EUR”), met 

gespecificeerde Munteenheid van EUR 1.000. 

De Notes worden uitgegeven in EUR (de "Gespecificeerde Munteenheid"), en 

de bedragen die uitbetaald moeten worden op deze Notes met betrekking tot 

intresten en kapitaal zijn te betalen in de EUR (de "Betaaleenheid") 

C.5 Beperkingen op vrije 

overdraagbaarheid 

De Schuldeffecten zijn vrij overdraagbaar, onder voorbehoud van de 

aanbieding- en verkoopbeperkingen in de Verenigde Staten, de Europese 

Economische Ruimte, Frankrijk, Portugal, Japan en Australië en onder de 

Prospectusrichtlijn en de wetten van enige jurisdictie waar de betrokken 

Schuldeffecten worden aangeboden of verkocht. 

C.8 Rechten verbonden aan 

de Schuldeffecten 

Schuldeffecten uitgegeven onder dit Basisprospectus zullen voorwaarden 

hebben, waaronder onder andere: 

  Status 

  De Schuldeffecten en (indien toepasselijk) de relatieve Coupons maken 

rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet zekergestelde en niet-achtergestelde en 

algemene verplichtingen uit van de Emittent en zullen pari passu (onder 

voorbehoud van dwingend bevoorrechte schulden onder toepasselijke 

wetgeving) en zonder enig voorrecht onderling rang innemen en de 

Schuldeffecten zullen minstens equally and rateably rang innemen met alle 

andere huidige of toekomstige openstaande, niet zekergestelde en niet-

achtergestelde verplichtingen, inclusief waarborgen en andere gelijkaardige 

verplichtingen van de Emittent. 

  Belasting 

  Met inachtneming van Voorwaarde 6.4 die wordt aangeduid als van 
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toepassing in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, zullen alle betalingen 

met betrekking tot de Notes worden gedaan zonder vermindering voor of met 

toepassing van roerende voorheffing opgelegd door Luxemburg of enige 

politieke onderafdeling of autoriteit of agent daarvan of daarbinnen die de 

bevoegdheid heeft om belastingen op te leggen, of, desgevallend, (in het 

geval van de Garantieverstrekker) opgelegd door België of enige politieke 

onderafdeling of autoriteit of agent daarvan of daarbinnen die de bevoegdheid 

heeft om belastingen op te leggen, tenzij zulke vermindering of voorheffing 

wettelijk vereist is. In het geval dat een dergelijke vermindering is gebeurd, 

dan zal de Emittent of desgevallend de Garantieverstrekker verplicht zijn om 

de bijkomende bedragen te betalen om de bedragen die in mindering zijn 

gebracht, te dekken, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden. 

  Betalingen zullen in elk geval onderworpen zijn aan (i) alle fiscale of andere 

wetten en regelgevingen die hierop van toepassing zijn op de plaats van 

betaling, maar zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Voorwaarde 6, 

(ii) enige inhouding of aftrek die vereist is volgens een overeenkomst 

beschreven in Sectie 1471(b) van de US Internal Revenue Code van 1986 (de 

"Code") of anderszins wordt opgelegd volgens Secties 1471 tot 1474 van de 

Code, enige regelgevingen of overeenkomsten daaronder, enige officiële 

interpretatie daarvan, of (zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van 

Voorwaarde 6) enige wet die een intergouvernementele aanpak hiervoor 

implementeert, en (iii) enige inhouding of aftrek vereist volgens Sectie 871 

(m) van de code. 

  Negatieve zekerheid (Negative pledge) 

  De voorwaarden van de Schuldeffecten zullen geen bepaling omtrent 

negatieve zekerheid bevatten. 

  Gevallen van wanprestatie 

  De voorwaarden van de Notes bevatten gebeurtenissen van default, inclusief 

niet-betaling, niet-presteren of niet-nakoming van de verplichtingen van de 

Emittent of (indien van toepassing) de Garantieverstrekker met betrekking tot 

de Schuldeffecten; de faillissement of liquidatie van de Emittent of (indien 

van toepassing) Garantieverstrekker; of (in het geval van BP2F) default per 

Emittent of Garantieverstrekker bij betaling van andere leenschulden van of 

aangenomen of gegarandeerd door de Emittent of Garantieverstrekker van 

minstens EUR50.000.000 of het vergelijkbare bedrag in een andere valuta. 

  Vergaderingen 

  De voorwaarden van de Schuldeffecten zullen bepalingen bevatten omtrent 

het bijeenroepen van vergaderingen van de houders van zulke Schuldeffecten 

om zaken te bespreken in hun algemeen belang. Deze bepalingen staan 

gedefinieerde meerderheden toe om alle houders, met inbegrip van houders 

die niet aanwezig waren en stemden op de betreffende vergadering en houders 

die tegenovergesteld stemden, te binden. 
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  Toepasselijk recht 

  De Note Agency Agreement (zoals van tijd tot tijd aangepast, aangevuld en/of 

opnieuw gesteld ), de Akte van overeenkomst tot betaling van een periodieke 

uitkering (zoals aangepast), aangevuld en/of opnieuw opgesteld van tijd tot 

tijd), de Garanties met betrekking tot de Notes, de Notes, de Receipts en de 

Coupons en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of 

verband houden met de Note Agency Agreement (zoals van tijd tot tijd 

aangepast, aangevuld en/of opnieuw opgesteld ), de Akte van overeenkomst 

tot betaling van een periodieke uitkering (zoals van tijd tot tijd aangepast, 

aangevuld en/of opnieuw opgesteld), de Garanties, de Notes (behalve 

hierboven gemeld),de Receipts en de Coupons vallen onder en zullen worden 

uitgevoerd in overeenkomst met Engelse wetgeving.  

C.9 Interest/Terugbetaling Interest 

  De Schuldeffecten genereren interest vanaf hun uitgiftedatum (13 juli 2016) 

aan een gestructureerde rente berekend met referentie tot de onderliggende 

Stoxx Europe Select 50 PR Index (de "Onderliggende Referentie"). Interest 

zal jaarlijks op het einde van het jaar betaald worden op 13 juli van elk jaar. 

De eerste interest zal betaald worden op 14 juli 2017. 

SPS Fixed Coupon  

De Interest zal als volgt berekend worden: 

Vanilla Call Spread Rate formula: 

Constant Percentage (i)  + Gearing (i) *  Min (Max (Coupon Value (i)  - 

Strike Percentage (i) + Spread (i), Floor Percentage (i))); Cap Percentage (i)  

“i” : (i= 1 tot 9) betekent de relevante SPS Evaluatiedatum (i) 

Waar:  

Constant Percentage (i): 0% voor  i= 1 tot 9 

 

Gearing (i) (Participatie) : 100%/i voor  i= 1 tot 9: 

 

i Participatie (i) SPS Coupon Evaluatiedatum (i) 

1 100,000% 30 juni 2017 

2 50,000% 2 juli 2018 

3 33,333% 1 juli 2019 

4 25,000% 30 juni 2020 

5 20,000% 30 juni 2021 

6 16,666% 30 juni 2022 

7 14,285% 30 juni 2023 

8 12,500% 1 juli 2024 

9 11,111% 30 juni 2025 
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Strike Percentage (i) (Percentage van de uitvoeringsprijs): 100% voor  i= 1 

tot 9  

Spread (i) (Verschil): 0% voor  i= 1 tot 9 

Floor Percentage (i) (Minimum waarde in percentage): 0% voor  i= 1 tot 9 

Cap Percentage (i) (maximum waarde in percentage) 4,00% * i voor i= 1 tot 

9 

Coupon Value (i) (Waarde Coupon): Waarde van de Onderliggende 

Referentie 

Slotkoerswaarde van de Uitvoeringsprijs: van toepassing 

Waarde van de Onderliggende Referentie:  

Onderliggende Referentie betekent Stoxx Europe Select 50 PR Index 

(SXXSEP Index) 

Strike Date (Uitvoeringsdatum) : betekent 1 juli 2016 

Met  

Waarde van de Onderliggende Referentie (Underlying Reference Value) 

betekent, voor een Onderliggende Referentie en op een SPS 

waardebepalingsdatum, (i) de slotkoerswaarde van deze Onderliggende 

Referentie op deze SPS waardebepalingsdatum (ii) gedeeld door de 

Uitvoeringsprijs van de Onderliggende  Referentie.  

Slotkoerswaarde van de Onderliggende Referentie (Underlying Reference 

Closing Price Value) betekent, voor een gegeven SPS 

Waardebepalingsdatum, de slotkoerswaarde op die dag. 

Uitvoeringsprijs van de Onderliggende Referentie (Underlying Reference 

Strike Price) betekent, voor de Onderliggende Referentie, de slotkoerswaarde 

van de Onderliggende Referentie voor deze Onderliggende Referentie op de 

Uitvoeringsdatum. 

SPS Evaluatiedatum (SPS Valuation Date) : elke SPS Coupon 

Evaluatiedatum (i) 

SPS Coupon Evaluatiedatum (i) (SPS Coupon Valuation Date): Elke SPS 

Coupon Evaluatiedatum (i) zoals hiervoor omschreven, elk van die data 

onderhevig  aan aanpassing volgens de Following Business Day Convention 

voor zover deze datum een Beursdag is. 

  Terugbetaling 

  Tenzij voorheen afgelost of geannuleerd, zal elk Schuldeffect afgelost worden 

op 14 juli 2025 zoals uiteengezet in Onderdeel C.18. 
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  De Notes kunnen vervroegd afgelost worden omwille van belastingen aan het 

Vervroegd Terugbetalingsbedrag berekend volgens de Voorwaarden. 

  Vertegenwoordiging van Houders 

  Geen vertegenwoordiger van de Houders werd door de Emittent aangesteld. 

  Gelieve ook onderdeel C.8 hierboven te raadplegen voor rechten verbonden 

aan de Schuldeffecten. 

C.10 Derivatencomponent in 

de interestbetaling 

Niet van toepassing 

  Gelieve ook Onderdeel C.9 te raadplegen alsook C.15. 

C.11 Aanvraag tot 

Verhandeling 

De Schuldeffecten zijn niet bedoeld om toegelaten te worden om verhandeld 

te worden op enige markt. 

C.15 Hoe de waarde van de 

investering in de derivate 

instrumenten beïnvloed 

worden door de waarde 

van de onderliggende 

activa 

Het bedrag betaalbaar met betrekking tot de aflossing is op basis van 

Onderliggende Referentie(s). Zie Onderdeel C.9 hierboven en C.18 hieronder. 

C.16 Vervaldatum van de 

derivate instrumenten 

De Vervaldatum van de Schuldeffecten is 14 juli 2025. 

C.17 Betalingsprocedure Deze Reeks van Schuldeffecten zijn contant af te wikkelen. 

  De Emittent heeft geen keuze om de afwikkeling te wijzigen. 

C.18 Winst op Derivate 

Schuldeffecten 

Zie onderdeel C.8 hierboven voor de rechten verbonden aan de 

Schuldeffecten. 

Informatie met betrekking tot de interest verbonden aan de Schuldeffecten is 

uiteengezet in Onderdeel C.9. 

  Finale Aflossing 

  Tenzij eerder afgelost, afgekocht of geannuleerd, zal ieder Schuldeffect 

afgelost worden door de Emittent op de Vervaldatum aan het Finale 

Aflossingsbedrag gelijk aan:  100 percent. 

C.19 Finale referentieprijs van 

het Onderliggende 

De finale referentieprijs van de onderliggende waarde zal worden bepaald in 

overeenstemming met de waarderingsmechanismen uiteengezet in Onderdeel 

C.9 en Onderdeel C.18 hierboven. 
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C.20 Onderliggende 

Referentie 

De Onderliggende Referentie is de Stoxx Europe Select 50 PR Index 

(Bloomberg: SXXSEP Index). 

De Onderliggende Referentie is uiteengezet in Onderdeel C.18 hierboven. 

Informatie over de Onderliggende Referentie kan verkregen worden op:   

https://www.stoxx.com/document/Indices/Factsheets/2016/January/SXXSEG

R.pdf and www.stoxx.com/index-

details?symbol=SXXSEP&searchTerm=SXXSEP  

 Sectie D - Risico's 

 

Onderdeel Titel  

D.2 Voornaamste risico's 

met betrekking tot de 

Emittent en de 

Garantieverstrekker 

Mogelijke kopers van Schuldeffecten uitgegeven onder dit Basisprospectus 

moeten ervaren worden met betrekking tot opties en optietransacties en 

moeten de risico's van transacties begrijpen die komen kijken bij 

Schuldeffecten. Het beleggen in Schuldeffecten leidt tot bepaalde risico's 

waarmee rekening gehouden moet worden voordat er een 

beleggingsbeslissing wordt genomen. Bepaalde risico's kunnen van invloed 

zijn op het vermogen van de Emittent om aan zijn verplichtingen onder de 

Schuldeffecten te voldoen of het vermogen van de Garantieverstrekker om 

aan zijn verplichtingen onder de Garantie te voldoen, waarvan sommige 

buiten zijn controle liggen. In het bijzonder wordt de Emittent (en de 

Garantieverstrekker), samen met de BNPP Groep, blootgesteld aan de risico's 

die verband houden met zijn activiteiten, zoals hieronder wordt beschreven: 

Emittent 

  Het volgende is een samenvatting van enkele van de bijkomende 

investeringsoverwegingen met betrekking tot de activiteiten van BP2F: 

  (1) Operationeel risico - operationeel risico betreft het risico van verlies 

als gevolg van ongeschikte of falende interne processen of systemen, 

menselijke fout, externe gebeurtenissen of veranderingen in de 

concurrentie die schade toebrengen aan de franchise of 

bedrijfsvoering van een bedrijf. 

  Om operationele risico's af te dekken heeft BP2F in 2013 twee 

parttime werknemers van BNP, Paribas Fortis SA/NV aangetrokken. 

  (2) Juridisch risico en belastingrisico – BP2F kan te maken krijgen met 

juridische en belastingrisico's. 

In het geval van mogelijke juridisch risico zal BP2F advies vragen 

aan de juridische afdeling van BNPPF en externe juridisch 

adviseurs, indien vereist door een executive manager van BP2F of 

een lid van de raad van bestuur. 

In geval van mogelijk belastingrisico, vraagt BP2F advies aan de 

https://www.stoxx.com/document/Indices/Factsheets/2016/January/SXXSEGR.pdf
https://www.stoxx.com/document/Indices/Factsheets/2016/January/SXXSEGR.pdf
http://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXSEP&searchTerm=SXXSEP
http://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXSEP&searchTerm=SXXSEP
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belastingspecialisten van het moederbedrijf en zal advies inwinnen 

bij externe belastingadviseurs indien vereist door een lid van de raad 

van bestuur. 

  (3) Liquiditeitsrisico – liquiditeitsrisico betreft het risico dat BP2F, 

hoewel solvabel, of niet over voldoende financiële middelen 

beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen als zij vervallen of 

alleen zijn activa kan zekerstellen of verkopen tegen extreem hoge 

kosten.  

  (4) Financieel risico - financieel risico omvat twee soorten risico: 

 het kredietrisico - het risico dat een lener of tegenpartij niet 

langer in staat is zijn schulden terug te betalen en 

 het marktrisico - het mogelijke verlies dat voortvloeit uit 

ongunstige marktbewegingen, die kunnen voortvloeien uit 

het verhandelen of vasthouden van posities in financiële 

instrumenten. 

  (5) Betalingsrisico – betalingsrisico is het risico dat BP2F neemt door 

op dagelijkse basis verantwoordelijk te zijn voor kasbeheer door de 

kassaldi van BP2F te controleren. 

BP2F heeft een betaalprocedure geïmplementeerd goedgekeurd door 

de raad van bestuur en ermee ingestemd door BGL BNP Paribas 

S.A. om dit risico aan te wenden. 

  (a) De primaire kredietbescherming voor Schuldeffecten uitgegeven 

door BP2F zal voortvloeien uit garanties verschaft door BNPPF. 

  (b) BP2F’s vermogen om haar verplichtingen na te leven met betrekking 

tot de gestructureerde opbrengst van gestructureerde effecten kan 

afhangen van het vermogen van haar hedging tegenpartijen om hun 

verplichtingen na te komen onder een hedge. 

  (c) BP2F’s vermogen om betalingen te verrichten onder de 

Schuldeffecten kan afhangen van de bedrijfsresultaten van die 

bedrijven waaraan de opbrengsten van de Schuldeffecten zijn 

geleend. 

  (d) De financiële omstandigheden van de operationele bedrijven 

waaraan de opbrengsten van de Schuldeffecten zijn geleend kunnen 

verslechteren en dit ken een impact hebben op het vermogen van 

BP2F om betalingen te verrichten onder de Schuldeffecten die ze 

uitgeeft. 

  (e) Tijdens verslechterde of uitdagende economische kan het voor BP2F 

moeilijk zijn om verder kapitaal op te halen. 

  (f) Fiscale regels in Luxemburg op de "Transfer pricing" creëren 
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bijkomende kosten die van tijd tot tijd variëren. 

  Garantieverstrekkers 

  Het volgende is een samenvatting van enkele van de bijkomende 

investeringsoverwegingen met betrekking tot de activiteiten van BNPPF: 

  Tien voornaamste categorieën van risico's zijn inherent aan de activiteiten van 

BNPPF: 

  (1) Kredietrisico − Kredietrisico is de mogelijkheid dat een banklener of 

tegenpartij niet aan deze verplichtingen kan voldoen in 

overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden. De 

waarschijnlijkheid van default en het verwachte herstel van de lening 

of debiteur in het geval van default zijn belangrijke bestanddelen van 

de kredietkwaliteitsbeoordeling. 

  (2) Tegenpartij kredietrisico − Tegenpartij kredietrisico is het 

kredietrisico dat opgesloten ligt in betaling of transacties tussen 

tegenpartijen. Die transacties omvatten bilaterale overeenkomsten 

zoals over-de toonbank (OTC) derivatenovereenkomsten die BNPPF 

mogelijk blootstellen aan het risico van tegenpartijdefault, alsmede 

overeenkomsten aangegaan via clearinginstuten. Het bedrag van dit 

risico kan verschillen in de loop van de tijd in lijn met veranderende 

marktparameters die dan van invloed is op de vervangingswaarde 

van de betrokken transacties of portefeuille; 

  (3) Effectisering − Effectisering betekent een transactie of plan waarbij 

het kredietrisico dat verband houdt met blootstelling of pool van 

blootstellingen is verdeeld, hebben de volgende kenmerken: 

   betalingen gedaan in de transactie of het plan hangen af van 

de prestaties van de blootstelling of pool van 

blootstellingen; 

   de subordinatie van schijven bepaalt de verspreiding van 

verliezen gedurende de levensduur van de risico-

overdracht. 

  Alle toezeggingen (met inbegrip van derivaten en liquiditeitslijnen) 

gedaan voor een effectisering moeten behandeld worden als 

effectiseringsblootstelling. De meeste van die toezeggingen worden 

genoteerd in het prudentiële bankboek; 

  (4) Marktrisico − Marktrisico´s het risico op verlies van waarde door 

nadelige trends in marktprijzen of -parameter, ofwel direct 

observeerbaar of niet. 

  Observeerbare marktparameters omvatten, maar zijn niet beperkt tot, 

wisselkoersen, prijzen van schuldeffecten en grondstoffen (ofwel 

genoteerd of verkregen door referentie naar een vergelijkbare 
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activum), prijzen van derivaten en andere parameters die 

rechtstreeks hieruit getrokken kunnen worden, zoals interestvoeten, 

kredietspreidingen, volatiliteiten en geïmpliceerde correlaties en 

andere vergelijkbare parameters. 

  Niet-observeerbare factoren zijn de factoren die gebaseerd op 

werkende aannames, zoals parameters in modellen of gebaseerd op 

statistische of economische analyses, niet-zeker te stellen in de 

markt. 

  In vaste inkomsten handelsboeken, kredietinstrumenten worden 

gewaardeerd op basis van de opbrengsten van bonds en 

kredietspreidingen, die marktparameters op dezelfde manier 

vertegenwoordigt als interestvoeten of wisselkoersen. Het 

kredietrisico dat voortvloeit uit het schuldinstrument van de emittent 

is dus een bestanddeel van marktrisico bekend als emittentrisico. 

  Liquiditeit is een belangrijk bestanddeel van marktrisico. In tijden 

van beperkte of geen liquiditeit, kunnen instrumenten of goederen 

niet verhandelbaar zijn tegen hun geschatte waarde. Dit kan 

bijvoorbeeld voortvloeien uit lage transactievolumes, wettelijke 

restricties of een sterke disbalans tussen vraag en aanbod voor 

bepaalde activa. 

  Het marktrisico met betrekking tot bankactiviteiten omvat het risico 

van verlies op aandelen aan de ene kant en de risico's van rente en 

wisselkoersen die voortvloeien uit internediatieactiviteiten van 

banken aan de andere kant; 

  (5) Operationeel risico − Operationeel risico is het risico op verlies door 

ongeschikte of falende interne processen of door externe 

gebeurtenissen expres, per ongeluk of natuurrampen. Beheer van 

operationeel risico is gebaseerd op een analyse van de "oorzaak - 

gebeurtenis - gevolg" keten. 

  Interne processen die leiden tot operationeel risico kan betrekking 

hebben op werknemers en/of IT-systemen. Externe gebeurtenissen 

omvatten, maar zijn niet beperkt tot, overstromingen, brand, 

aardbevingen en terroristische aanvallen. Krediet of 

marktgebeurtenis, zoals een default of fluctuaties in waarde vallen 

niet binnen het bereik van operationeel risico. 

  Operationeel risico omvat fraude, personeelszakenrisico's, juridische 

risico's, niet-nalevingsrisico's, belastingrisico's, 

informatiesysteemrisico's, gedragsrisico's (risico's met betrekking tot 

het verstrekken van onvoldoende financiële dienstverlening), risico 

met betrekking tot defecten in besturingsprocessen, inclusief 

leningprocedures of modelrisico's alsmede mogelijke financiële 

implicaties die voortvloeien uit het beheer van reputatierisico's. 
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  (6) Nalevings- en reputatierisico − Nalevingsrisico is het risico op 

wettelijke, administratieve of disciplinaire sancties, op groot 

financieel verlies of reputatieschade waar een bank mee te maken 

kan krijgen als gevolg van het niet naleven van nationale of 

Europese wetten en richtlijnen, gedragscodes en normen van goede 

praktijken die van toepassing zijn op bank- en financiële activiteiten 

of instructies die gegeven zijn door een bestuursorgaan, vooral ten 

aanzien van het toepassen van richtlijnen uitgevaardigd door een 

toezichthoudend orgaan. 

  Dit risico is een subcategorie van operationeel risico. Aangezien 

bepaalde implicaties van nalevingsrisico echter meer dan alleen een 

puur financieel verlies met zich meebrengt en daadwerkelijk de 

reputatie van een instituut kan schande, behandelt BNPPF 

nalevingsrisico's afzonderlijk. 

  Reputatierisico is het risico van schade toebrengen aan het 

vertrouwen dat geplaatst is in een bedrijf door zijn klanten, 

tegenpartijen, leveranciers, werknemers, aandeelhouders, 

toezichthouders en andere belanghebbenden wiens vertrouwen in 

een essentiële voorwaarde is voor het bedrijf om zijn dagelijkse 

werkzaamheden uit te voeren. 

  Reputatierisico is primair gekoppeld aan alle andere risico's die door 

BNPPF gedragen worden; 

  (7) Concentratierisico − Concentratierisico en wat eruit voortvloeit, 

diversificatiegevolgen, maken deel uit van elk risico, vooral voor 

krediet-, markt- en operationele risico's met behulp van de 

correlatieparameters rekening houdend met de overeenkomende 

risicomodellen. 

  Hij wordt op geconsolideerd Groepsniveau en financieel 

conglomeraatniveau beoordeeld. 

  (8) Bankboek Renterisico − Bankboek renterisico is het risico van 

verlies opgelopen als gevolg van verkeerde overeenstemming in 

rente, vervaldata en aard tussen activa en passiva Voor 

bankactiviteiten vloeit dit risico voort uit niet-handelende 

portefeuilles en zijn hoofdzakelijk verbonden aan renterisico; 

  (9) Strategische en Zakelijke risico's − Strategisch risico is he risico dat 

de aandeelprijs van BNPPF daalt vanwege strategische beslissingen. 

  Zakelijk risico is het risico op operationeel verlies door een 

verandering in de economische omgeving die leidt tot een daling in 

omzet gekoppeld aan onvoldoende kostelasticiteit. 

  Deze twee types risico zijn, gecontroleerd door de Raad van Bestuur 

en 
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  (10) Liquiditeitsrisico − In overeenkomst met richtlijnen, wordt het 

liquiditeitsrisico gedefinieerd als het risico dat een bank niet in staat 

zal zijn zijn beloftes na te komen of een positie te ontbinden of te 

voldoen door de situatie op de markt of idiosyncratische factoren, 

binnen een bepaalde tijdsperiode en tegen een redelijke prijs of 

kosten, 

  (11)        Andere risico’s 

  (a) Moeilijke markt- en economische omstandigheden, waaronder onder 

andere bezorgdheden omtrent het vermogen van bepaalde landen in 

de eurozone om hun schuldverplichtingen te herfinancieren, zou in 

de toekomst een wezenlijke negatieve invloed kunnen hebben op de 

omgeving waarin financiële instellingen actief zijn en dus ook op de 

financiële positie, bedrijfsresultaten en risicokosten van BNPPF. 

  (b) Wetgevende en regelgevende maatregelen genomen als antwoord op 

de wereldwijde financiële crisis kunnen een significante impact 

hebben op BNPPF en de financiële en economische omgeving 

waarin het actief is. 

  (c) De toegang van BNPPF tot en de kost van financiering kunnen 

negatief beïnvloed worden door een verdere verslechtering van de 

crisis omtrent staatsschuld in de Eurozone, de verslechterende 

economische omstandigheden, verdere ratingverlagingen, toenames 

in kredietspreidingen of andere factoren. 

  (d) De langere periode van een lage rente brengt inherente systemische 

risico's met zich mee. 

  (e) De degelijkheid en het gedrag van andere financiële instellingen en 

marktdeelnemers kunnen een negatieve invloed hebben op BNPPF. 

  (f) BNPPF kan significante verliezen lijden op haar handels- en 

investeringsactiviteiten omwille van marktfluctuaties en volatiliteit. 

  (g) Een substantiële toename in nieuwe provisies of een daling van het 

niveau van voorheen aangehouden provisies kan een negatieve 

invloed hebben op de operationele resultaten van BNPPF en haar 

financiële positie. 

  (h) BNPPF kan minder inkomsten genereren van haar brokerage-

activiteiten en andere activiteiten die gebaseerd zijn op 

commissielonen en vergoedingen gedurende een verminderde 

marktactiviteit. 

  (i) BNPPF’s hedging-strategieën kunnen mogelijke verliezen niet 

voorkomen. 

  (j) Aanzienlijke wijzigingen in de interestvoet kunnen een negatieve 
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invloed hebben op de inkomsten of winstgevendheid van BNPPF. 

  (k) Langdurig verminderde dalingen van de markten kunnen liquiditeit 

in de markten verminderen, wat het moeilijker maakt om activa te 

verkopen en wat mogelijk tot significante verliezen kan leiden.  

  (l) BNPPF is onderworpen aan uitgebreide en evoluerende 

regelgevende regimes in de landen en regio's waarin het actief is. 

  (m) Ondanks BNPPF's beleid inzake risico-management, -procedures en 

-methodes, kan het nog steeds blootgesteld worden aan 

ongeïdentificeerde of niet-geanticipeerde risico's die tot aanzienlijke 

verliezen kunnen leiden. 

  (n) Ook al worden de operationele risico's beheerd in elk van BNPPF's 

activiteiten, deze risico's blijven inherent deel uitmaken van alle 

activiteiten van BNPPF. 

  (o) BNPPF heeft een aanzienlijk blootstelling aan tegenpartijrisico en 

systeemrisico's. 

  (p) De competitieve positie van BNPPF kan beschadigd worden indien 

haar reputatie beschadigd wordt. 

  (q) Een onderbreking van de informatiesystemen van BNPPF kunnen 

resulteren in materieel verlies van klantinformatie, schade aan de 

reputatie van BNPPF en kan leiden tot financieel verlies. 

  (r) Geschillen of andere procedures of acties kunnen een negatieve 

impact hebben op de activiteiten, de financiële situatie en de 

bedrijfsresultaten van BNPPF. 

  (s) Onzekerheid verbonden aan eerlijke boekhoudkundige waarde en het 

gebruik van ramingen. 

  (t) Een verslechtering van de kredietwaardigheid van BNP Paribas of 

van diens kwaliteit van schuld kan een negatieve impact hebben op 

BNPPF. 

  (u) Onvoorziene externe gebeurtenissen kunnen de activiteiten van 

BNPPF verstoren en significante verliezen en bijkomende kosten 

veroorzaken. 

  (v) BNPPF kan substantiële boetes opgelegd krijgen en andere 

administratieve en criminele fouten voor niet-naleving van geldende 

wetten en richtlijnen en kan ook verlies leiden bij gerelateerde (of 

niet-gerelateerde) rechtszaken met particuliere partijen. 

  (w) Intense competitie in de financiële dienstensector kan een negatieve 

invloed hebben op de inkomsten en winstgevendheid van BNPPF. 
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  (x) Aanpassingen aan de boekwaarde van de aandelen- en 

derivatenportefeuilles van BNPPF en de schulden van BNPPF zelf 

kunnen van invloed zijn op het netto-inkomen en het vermogen van 

de aandeelhouders. 

  (y) De verwachte wijzigingen in de boekhoudkundige principes met 

betrekking tot financiële instrumenten kunnen van invloed zijn op de 

balans en de regelgevende kapitaalratio van BNPPF en leidt tot 

aanvullende kosten. 

  (z) Risico's verbonden aan het invoeren van de strategische plannen van 

BNPP Groep. 

D.3 De belangrijkste risico's 

met betrekking tot de 

Schuldeffecten 

Naast de risico's (inclusief het risico op default) kan van invloed zijn van het 

vermogen van de Emittent om aan zijn verplichtingen te voldoen onder de 

Schuldeffecten of het vermogen van de Garantieverstrekker om zijn 

verplichtingen na te komen volgens de Garantie, zijn er bepaalde factoren die 

materiaal vormen voor het doel van het beoordelen van het risico gekoppeld 

aan Schuldeffecten afgegeven volgens dit Basisprospectus inclusief: 

  Marktrisico's 

  De Schuldeffecten (anders an Zekergestelde Schuldeffecten) zijn niet-

zekergestelde obligaties; 

  Schuldeffecten inclusief hefboomeffect hebben betrekking op een hoger 

risiconiveau en als er verlies is op dergelijke Schuldeffecten, kunnen die 

verliezen hoger zijn dan die van een vergelijkbaar schuldeffect die niet is 

geleveraged; 

  De handelsprijs van Schuldeffecten wordt beïnvloed door een aantal factoren, 

inclusief, maar niet beperkt tot, (met betrekking van Schuldeffecten 

gekoppeld aan een Onderliggende Referentie) de prijs van de betreffende 

Onderliggende Referentie(s), tijd tot aflossing en volatiliteit en dergelijke 

factoren betekent dat de handelsprijs van Schuldeffecten kunnen onder het 

Definitief Aflossingsbedrag of waarde van het Verschuldigde; 

  Blootstelling aan de Onderliggende referentie wordt in veel gevallen bereikt 

door de betreffende Emittent die hedgingafspraken aangaat en, met 

betrekking tot Schuldeffecten gekoppeld tot een Onderliggende Referentie, 

mogelijke beleggers worden blootgesteld aan de prestaties van deze 

hedgingafspraken en gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op 

hedgingafspraken en als gevolg het voordoen van deze gebeurtenissen kan 

van invloed zijn op de waarde van de Schuldeffecten; 

  De zekerheid gekoppeld met één of meer reeksen van Zekergestelde 

Schuldeffecten kan onvoldoende zijn om et kredietrisico van een Houder 

volledig af te wentelen op de Emittent; 

  Met betrekking tot Nominale Waarde Repack Schuldeffecten worden 



 

 

 24  

 

Onderdeel Titel  

Houders blootgesteld aan het kredietrisico voor, onder andere, de 

Swaptegenpartij en de emittent van de betrokken Referentie Zekerheidactiva 

en mogelijke beleggers worden blootgesteld aan de prestaties van deze 

entiteiten en verband houdende hedgingafspraken en als gevolg de 

aanwezigheid van deze gebeurtenissen kan van invloed zijn op de waarde van 

de Schuldeffecten; 

  Er zijn specifieke risico's verbonden aan Schuldeffecten verbonden aan een 

Onderliggende Referentie uit een groei- of ontwikkelende markt (met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, risico's geassocieerd met politieke en 

economische onzekerheid, negatief overheidsbeleid, beperkingen op 

buitenlandse investeringen en de converteerbaarheid van munteenheden, 

fluctuaties van wisselkoersen, mogelijke lagere niveaus van openbaarheid en 

regelgeving en onzekerheden met betrekking tot de status, interpretatie en 

toepasselijkheid van wetgeving, toegenomen kosten inzake bewaargeving en 

administratieve moeilijkheden en een hogere kans op het voorvallen van een 

geval van storing of aanpassing). Schuldeffecten die verhandeld worden in 

groei- of ontwikkelende landen hebben de neiging minder liquide en de prijs 

van dergelijke instrumenten minder volatiel te zijn. Er zijn ook specifieke 

risico's verbonden aan dynamische schuldeffecten die intrinsiek meer 

complex zijn, wat hun beoordeling des te moeilijker maakt in het kader van 

hun risico-inschatting op het tijdstip van de aankoop alsook daarna.  

  Risico's voor houders 

  De Schuldeffecten hebben een minimaal handelsbedrag en als, na de 

overdracht van Schuldeffecten, een Houder minder Schuldeffecten heeft dan 

het gespecificeerde minimale handelsbedrag, is het deze Houder niet 

toegestaan om de resterende Schuldeffecten van de hand te doen voorafgaand 

aan aflossing zonder eerst voldoende aanvullende Schuldeffecten om in het 

bezit te zijn van het minimale handelsbedrag; 

  De bepalingen van de vergaderingen van Houders staan gedefinieerde 

meerderheden toe om alle Houders te binden; 

  In bepaalde omstandigheden kunnen Houders de volledige waarde op hun 

investering verliezen. 

  Risico van Emittent/Garantieverstrekker 

  Een daling in de beoordeling, indien aanwezig, vanwege uitstaande 

schuldeffecten van de Emittent of Garantieverstrekker (indien van toepassing) 

door een kredietbeoordelaar kan leiden tot een reductie in de handelswaarde 

van de Schuldeffecten; 

  Bepaalde renteconflicten kunnen zich voordoen (zie Onderdeel E.4 

hieronder); 

  In bepaalde omstandigheden (inclusief, zonder beperking, als gevolg van 

restricties op omrekening van valuta en overdrachtsbeperkingen) kan het niet 
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mogelijk zijn dat de Emittent betalingen kan uitvoeren met betrekking tot de 

Schuldeffecten in de Betalingsvaluta aangegeven in de geldende Uiteindelijke 

Voorwaarden.. In deze omstandigheden kan de betaling van het hoofdbedrag 

en/of rente plaatsvinden op een ander tijdstip en/of kan plaatsvinden in USD 

en kan de marktprijs van dergelijke Schuldeffecten volatiel zijn. 

  Juridische risico's 

  De aanwezigheid van een aanvullende verstorende gebeurtenis of optionele 

aanvullende disruptie kunnen leiden tot een aanpassing van de Schuldeffecten 

of vroegtijdige aflossing of kan leiden tot het bedrag verschuldigd op moment 

van geplande aflossing anders dan het bedrag waarvan verwacht wordt dat het 

wordt betaald bij geplande aflossing en als gevolg de aanwezigheid van een 

aanvullende disruptie en/of optionele aanvullende disruptie kan een nadelig 

gevolg hebben op de waarde of liquiditeit van de Schuldeffecten; 

  In bepaalde omstandigheden kan betaling worden uitgesteld of plaatsvinden 

in USD als de Betaalvaluta aangegeven in de geldende Definitieve 

Voorwaarden niet vrij overdraagbaar, converteerbaar of leverbaar is; 

  Onkosten en belastingen moeten betaald worden met betrekking tot de 

Schuldeffecten; 

  De Schuldeffecten kunnen worden geïnd in het geval van illegaliteit of 

onuitvoerbaarheid en dergelijke aflossing kan ertoe leiden dat een belegger 

geen opbrengst realiseert op een belegging in de Schuldeffecten; 

  Een juridische beslissing of verandering in een administratieve praktijk of 

verandering in de Engelse of Franse wetgeving, voor zover van toepassing, na 

de datum van het Basisprospectus kan materieel gezien nadelig van invloed 

zijn op de waarde van Schuldeffecten die erdoor beïnvloed worden; 

  Secundaire Marktrisico's 

  Het enige middel waarmee een Houder waarde kan realiseren uit het 

Schuldeffect voorafgaand aan de Vervaldatum is om hem te verkopen tegen 

da dan marktprijs in een beschikbare secundaire markt en dat er geen 

secundaire markt voor de Schuldeffecten hoeft te zijn (wat kan betekenen dat 

een belegger moet wachten tot aflossing van de Schuldeffecten om een 

hogere waarde kunnen realiseren dan zijn handelswaarde); 

  Een actieve secundaire markt kan nooit worden gevestigd of kan niet liquide 

zijn en dit kan nadelig zijn voor de waarde waarop de belegger zijn 

Schuldeffecten kan verkopen (beleggers kunnen het bedrag van hun 

belegging gedeeltelijk of helemaal verliezen. 

  Voor bepaalde uitgiften van aandelen dient BNP Paribas Arbitrage S.N.C. op 

te treden als marktmaker. In die gevallen zal BNP Paribas Arbitrage S.N.C. 

proberen een secundaire markt te behouden voor de levensduur van de 

Schuldeffecten, onderhevig aan normale marktomstandigheden en zal een 

bied- en aanbiedingsprijzen aangeven voor de markt. De spreiding tussen 
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bied- en aanbiedingsprijzen kan gedurende de levensduur van de 

Schuldeffecten veranderen. Gedurende bepaalde periodes kan het echter 

moeilijk, onpraktisch of onmogelijk zijn voor BNP Paribas Arbitrage S.N.C. 

om bied- en aanbiedingsprijzen aan te geven en gedurende dergelijke 

periodes kan het moeilijk, onpraktisch of onmogelijk zijn om deze 

Schuldeffecten te kopen of verkopen. Dit kan bijvoorbeeld komen door 

nadelige marktomstandigheden, volatiele prijzen of grote 

prijsschommelingen, een grote marktplaats die gesloten of beperkt is of door 

technische problemen, zoals een IT-systeem dat defect is of 

netwerkverstoring. 

  Risico's met betrekking tot Onderliggende Referentieactiva 

  Daarbovenop, zijn er specifieke risico's verbonden aan de Schuldeffecten die 

gebonden zijn aan een Onderliggende Referentie (waaronder Hybride 

Schuldeffecten) en een investering in dergelijke Schuldeffecten zal enkele 

aanzienlijke risico's omvatten die niet geassocieerd worden met een 

investering in een conventioneel schuldinstrument. Risicofactoren verbonden 

aan de Schuldeffecten die gebonden zijn aan de Onderliggende Referentie 

omvatten: 

In het geval van Index Schuldeffecten, blootstelling aan een of meerdere 

indexen, gevallen van aanpassingen en marktverstoringen of het niet-openen 

van een beurs die een negatieve invloed kunnen hebben op de waarde en de 

liquiditeit van de Schuldeffecten,   

  Risico's met betrekking tot specifieke soorten producten 

  De volgende risico's hebben betrekking op SPS-producten 

  Vanilla Producten  

  Beleggers kunnen blootgesteld worden aan gedeeltelijk of volledig verlies 

van hun belegging. De opbrengst van Schuldeffecten hangt af van de 

prestaties van de Onderliggende Referentie(s) en of zich een knock-out 

functies van toepassing zijn.  

D.6 Risicowaarschuwing Zie Onderdeel D.3 hierboven. 

  In het geval van insolvabiliteit van de Emittent of indien het voor het overige 

niet meer in staat is of niet meer bereid is de Schuldeffecten terug te betalen 

wanneer de terugbetaling opeisbaar wordt, dan kan een belegger een deel van 

of geheel zijn investering in de Schuldeffecten verliezen. Indien de 

Schuldeffecten gegarandeerd zijn en de Garantieverstrekker niet is staat of 

niet bereid is om zijn verplichtingen onder de Garantie na te komen wanneer 

de verplichtingen opeisbaar worden, dan ken de belegger een deel van of 

geheel zijn investering verliezen. Bovendien, in het geval van Schuldeffecten 

Gebonden aan een Onderliggende Referentie, kunnen beleggers een deel van 

of geheel hun investering in de Schuldeffecten verliezen als gevolg van de 

voorwaarden van dergelijke Schuldeffecten.  
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E.2b Redenen voor de 

aanbieding en 

aanwending van de 

opbrengst  

De netto-opbrengst van elke uitgifte van Schuldeffecten door BP2F zal 

worden aangewend door BP2F voor haar algemene bedrijfsdoeleinden. 

Indien, met betrekking tot een bepaalde uitgifte, er een welbepaald 

geïdentificeerd gebruik van opbrengst is, dan zal dit worden vermeld in de 

toepasselijke Definitieve Voorwaarden. 

E.3 Voorwaarden van het 

aanbod 

Deze uitgifte van Schuldeffecten wordt aangeboden door middel van een 

Niet-vrijgesteld Aanbod in België 

De uitgifteprijs van de Schuldeffecten is 102 procent van hun nominale 

waarde. 

E.4 Belang van natuurlijke 

personen en 

rechtspersonen die 

betrokken zijn bij de 

uitgifte/aanbieding 

De Managers zullen vergoedingen krijgen ten belope van 2,00 procent. van 

het nominaal bedrag van de Schuldeffecten. 

Anders dan uiteengezet hierboven heeft geen persoon die betrokken is in de 

uitgifte van de Schuldeffecten, een aanzienlijk belang in het aanbod, inclusief 

belangenconflicten. 

E.7 Kosten ten laste van de 

belegger door de 

Emittent  

Geen kosten zullen worden aangerekend aan een belegger door de Emittent. 

Voor deze specifieke uitgifte kunnen echter enige kosten aangerekend worden 

door een Gemachtigde Aanbieder (zoals hierboven gedefinieerd) in een 

bereik tussen 0 procent en 2,00 procent van het nominaal bedrag van de 

Schuldeffecten aan te kopen door de relevante belegger. 

 


