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1 Behalve in geval van faillissement of dreigend faillissement van de emittent en/of de garant.

De BNP PariBas Fortis FuNdiNg (Lu) sustaiNaBLe deveLoPmeNt 
goaLs WorLd Note 2027/5 (afgekort BP2F Sustainable 
Development Goals World Note 2027/5) is een gestructu-
reerd schuldinstrument, uitgegeven door BNP Paribas Fortis 
Funding (LU) en gegarandeerd door BNP Paribas Fortis NV. 
Door in te tekenen, leent u geld uit aan de emittent die zich 
ertoe verbindt op de eindvervaldag het kapitaal aan 100% 
van de nominale waarde terug te betalen. Bij faillissement 
of dreigend faillissement van de emittent en/of garant loopt 
u op de eindvervaldag wel het risico de bedragen waarop u 
recht hebt niet te recupereren en het nominale bedrag niet 
terug te krijgen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
■	 Looptijd van 10 jaar.
■	 Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (1.020 EUR per 

coupure). 
■	 Recht1 op terugbetaling aan 100% van de nominale waarde 

(1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag.
■	 Onderliggend: de index Solactive Sustainable Development 

Goals World MV (Price). Deze index is samengesteld uit 30 
aandelen van internationale bedrijven die door middel van 
hun producten en diensten, of hun handelingen, bijdragen aan 
het bereiken van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN.

■	 De potentiële terugbetalingspremie op de eindvervaldag: 
100% van de stijging van de index.

GESTRUCTUREERDE OBLIGATIE

Recht1 op 
terugbetaling 
aan 100% van de 
nominale waarde op de 
eindvervaldag

Fiscaliteit
Terugbetalings-
premie onder-
worpen aan 
roerende voorheffing

Looptijd
10 jaar

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU)
SuStainable Development GoalS WorlD note 2027/5

DE 17 DOD ONTWIKKELING 
VAN DE VN
Tijdens de top over duurzame ontwikkeling op 15 september 2015, 
hebben de lidstaten van de Verenigde Naties een ambitieus pro-
gramma goedgekeurd om de armoede uit te roeien, de planeet te 
beschermen en voor welvaart voor iedereen te zorgen. Dit actie-
plan, genaamd “Onze wereld transformeren”, gaat over 17 duur-
zame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD), te bereiken tegen 2030.

Deze 17 doelstellingen verenigen de drie dimensies van duurza-
me ontwikkeling: samenleving, economie en milieu. Zij omvatten 
ook aspecten in verband met vrede en veiligheid, de rechtstaat en 
goed bestuur, omdat die van fundamenteel belang zijn voor een 
duurzame ontwikkeling.

De DOD hebben een universele waarde, wat betekent dat ieder-
een zijn steentje moet bijdragen: de regeringen, de particuliere 
sector, het maatschappelijk middenveld en de burgers. Beleggers 
kunnen inspelen op deze collectieve inspanning door beleggingen 
bewust uit te kiezen en door de voorkeur te geven aan bedrijven 
die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen via hun producten en diensten of hun houding. 
Toch is het niet zo eenvoudig om deze bedrijven te identificeren. 
Zoiets vereist de hulp van deskundigen op het vlak van analyse en 
niet-financiële noteringen.

De BP2F sustaiNaBLe deveLoPmeNt goaLs WorLd Note 2027/5 laat u 
toe in te spelen op het beurspotentieel op lange termijn (10 jaar) 
van ondernemingen uit de hele wereld die bijdragen aan de ver-
wezenlijking van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. U belegt 
niet rechtstreeks in aandelen, maar u koppelt uw potentieel ren-
dement aan de prestatie van de index Solactive Sustainable Deve-
lopment Goals World MV (Price). 
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DE SOLACTIVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
WORLD MV (PRICE)-INDEX
De Solactive Sustainable Development Goals World MV 
(Price)-index werd gelanceerd in januari 2017 en is het 
resultaat van een nauwe samenwerking tussen BNP Paribas, 
Solactive en Vigeo Eiris.

■  Vigeo Eiris is een onafhankelijk internationaal onderzoekkantoor 
dat zich toespitst op ESG (ecologie, samenleving en goed bestuur) 
en diensten levert aan investeerders en organisaties uit de private 
en openbare sector en het verenigingsleven.

■  Solactive is een Duits bedrijf dat in 2007 opgericht werd. Het is 
gespecialiseerd in de ontwikkeling, berekening en opvolging van 
indexen van financiële markten.

De Solactive Sustainable Development Goals World MV (Pri-
ce)-index bestaat uit 30 internationale aandelen die zorgvuldig 
uitgekozen werden binnen het beleggingsbereik van Vigeo Eiris 
en waarop een aantal filters met betrekking tot duurzaamheid 
en bepaalde financiële criteria toegepast werden. Om beter in te 
spelen op de marktomstandigheden wordt de samenstelling van 
deze index om de 3 maanden herzien aan de hand van de metho-
de die op pagina 3 toegelicht wordt.  

GOED OM TE WETEN 
De samenstelling van  de Solactive Sustainable Development 
Goals World MV (Price)-index en de evolutie ervan vindt u op  
www.solactive.com/?s=solwgoal&index=DE000SLA24X6

INDEX VAN HET TYPE ‘PRICE’
De onderliggende index van deze Note (de Solactive 
Sustainable Development Goals World MV-index) is een 
index van het type ‘Price’. De dividenden op de aandelen 
in die index worden hierin niet herbelegd en hebben dus 
geen rechtstreekse invloed op de prestatie ervan. Bij een 
index van het type ‘Total Return’ is dit wel het geval.

U vindt meer informatie over deze twee partners op  
www.vigeo.com en www.solactive.com

# Onderneming Land Sector

1 ABN Amro Group NV Nederland Financiën

2 Adecco Group AG Zwitserland Diensten

3 Akzo Nobel NV Nederland Chemie

4 Bristol-Myers Squibb Co
Verenigde 

Staten
Gezondheidszorg

5 BT Group plc
Verenigd 
Koninkrijk

Telecom

6 CapitaLand Mall Trust Singapore Vastgoed

7 Carrefour SA Frankrijk Distributie

8 Daimler AG Duitsland Auto

9 Enbridge Inc.
Verenigde 

Staten
Energie 

10 Gas Natural SDG SA Spanje Energie

11
Kimberly-Clark 

Corporation
Verenigde 

Staten
Consumptie

12 Kingfisher plc
Verenigd 
Koninkrijk

Distributie

13 Klepierre SA Frankrijk Vastgoed

14 Mirvac Group Australië Vastgoed

15 MTR Corporation Ltd Hong Kong Transport

# Onderneming Land Sector

16 Orange SA Frankrijk Telecom

17 Procter & Gamble Co
Verenigde 

Staten
Consumptie

18 Resona Holdings Inc Japan Financiën

19 Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg

20 SSE plc
Verenigd 
Koninkrijk

Diensten

21 Stockland Corporation Ltd Australië Vastgoed

22 Suez SA Frankrijk Diensten

23 Swiss Re AG Zwitserland Verzekeringen

24 Telefonica SA Spanje Telecom

25 Telstra Corporation Ltd Australië Telecom

26
Terna - Reta Elettrica 

Nazionale SpA
Italië Diensten

27 Unibail Rodamco SE Frankrijk Vastgoed

28 Ventas Inc.
Verenigde 

Staten
Vastgoed

29 Vodafone Group plc
Verenigd 
Koninkrijk

Telecom

30 Woodside Petroleum Ltd Australië Energie 

SAMENSTELLING VAN DE INDEX OP 21.08.2017

Bron: Solactive
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SELECTIEMETHODE 
voor de 30 aandelen in de index

BELEGGINGSUNIVERSUM 
= alle beursgenoteerde ondernemingen die door Vigeo Eiris geëvalueerd worden, verdeeld in 3 
geografische zones: Europa, Noord-Amerika en Azië en de Pacific.

Deze rigoureuze methodologie laat toe een geografisch gespreide portefeuille van internationale aandelen samen te stellen
■	die voldoen aan een reeks criteria op het vlak van ecologie, samenleving en goed bestuur,
■	die bijdragen tot de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen,
■	die over een relatief hoge liquiditeit en verwacht dividendrendement beschikken, en
■	die samen een portefeuille met de laagst mogelijke volatiliteit vormen.

Conclusie

FILTER 1 : ESG-CONTROLE 
Deze selectie sluit ondernemingen uit:
■	als hun ESG-score van Vigeo Eiris lager is 
dan de gemiddelde score van hun geografische 
zone,

■	als ze sterk betrokken zijn bij de productie 
of handel in wapens, alcohol, tabak, gokken, 
pornografie of in de nucleaire industrie,

■	die betrokken zijn bij grote schandalen op het 
vlak van leefmilieu, mensenrechten of arbeids-
recht, zoals bepaald door de Internationale 
arbeidsorganisatie,

■	als ze bij de 10 grootste CO2-uitstoters van 
hun sector behoren en geen robuuste strategie 
voor energietransitie hebben (beoordeling door 
Vigeo Eiris).

FILTER 2 : BEOORDELING DOD
Selectie van bedrijven die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen (DOD) door:

■	hun producten of diensten: ten minste 20% van 
de inkomsten van het bedrijf moeten afkomstig 

zijn van producten of diensten met een globaal 
positief effect op duurzame ontwikkeling;

■	hun voorbeeldige gedrag: de onderneming 
moet bij de leiders van zijn sector behoren voor 
minstens één van de thema’s die noodzakelijk 
zijn voor de verwezenlijking van de duurzame 
doelstellingen.

 DE SOLACTIVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS WORLD MV (PRICE)-INDEX

FILTER 3 : FINANCIËLE CRITERIA
Liquiditeit
Selectie van de meest liquide aandelen (gemid-
deld handelsvolume op 6 maanden bedraagt 
meer dan 5 miljoen euro). 

Hoge dividenden1

Selectie van de aandelen die in het eerste 
derde vallen van het klassement, op basis van 
de geschatte dividenden, met een minimum 
van 10% aandelen in elk van de 3 geografische 
zones.

Minimale volatiliteit2

Aandelen die voldoen aan de vermelde crite-
ria worden vervolgens gecombineerd om alle 
mogelijke portefeuilles te vormen (die voldoen 

aan deze beperkingen) en de volatiliteit ervan 
te evalueren.

Beperkingen voor de samenstelling van de 
portefeuille:
■	30 aandelen;

■	maximaal 25% van de aandelen mogen tot 
dezelfde sector behoren;

■	het gewicht van een aandeel = minimaal 1% en 
maximaal 5% van de portefeuille;

■	het gewicht van een regio = minimaal 10% en 
maximaal 50% van de portefeuille.

De portefeuille met de laagste volatiliteit over 6 
maanden wordt weerhouden.

2  Volatiliteit
Aandelen zijn onderhevig 
aan opwaartse en 
neerwaartse koersbe-
wegingen. Voor deze 
bewegingen kan een vork 
worden gehanteerd die 
de positieve en negatieve 
procentuele afwijking 
meet ten opzichte van 
een gemiddelde prestatie. 
In financiële taal wordt 
dit interval volatiliteit 
genoemd. Als een aandeel 
een volatiliteit van 5% 
heeft, dan betekent dit dat 
het aandeel in de meeste 
waargenomen gevallen 
tussen +5% en -5% rond 
zijn gemiddeld rendement 
schommelt.  

1 Geen uitkering van 
dividenden
Hoewel een van de selec-
tiecriteria van de aandelen 
in de index betrekking 
heeft op de dividenden 
die ze uitkeren, heeft de 
belegger geen recht op 
deze dividenden.
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100% VAN DE POTENTIËLE STIJGING 
van de index

Op de eindvervaldag op 12 oktober 2027, geeft de BP2F 
SuStainable Development GoalS WorlD note 2027/5 recht1 op:
■	de terugbetaling van het belegde kapitaal aan 100% van 
de nominale waarde,
■	een terugbetalingspremie die gelijk is aan 100% van de 
stijging van de Solactive Sustainable Development Goals 
World MV (Price)-index.

PROSPECTUS
Het Prospectus bestaat uit:
■	het Basisprospectus van het programma ‘Note, Warrant 

and Certificate’ van 7 juni 2017, opgesteld in het Engels en 
goedgekeurd door de Autorité des marchés financiers (AMF) 
in Parijs,

■	 het supplement van 4 augustus 2017, 
■	de specifieke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het 

Nederlands,
■	de Final Terms van 31 augustus 2017, opgesteld in het Engels.
Deze documenten zijn samen met een Nederlandse samenvat-
ting van het Basisprospectus gratis beschikbaar op de website 
www.bnpparibasfortis.be/emissies.
De potentiële belegger wordt verzocht kennis te nemen van het 
Prospectus alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Een supplement bij het Basisprospectus, verwijzend naar het 
halfjaarlijks rapport van 2017 van de garant, zal gepubliceerd 
worden rond half september 2017. Beleggers die reeds vóór de 
publicatie van dit supplement zouden ingeschreven hebben op 
deze effecten, zullen het recht hebben hun aankooporder te an-
nuleren gedurende twee werkdagen vanaf de publicatie van dit 
nieuwe supplement op www.bnpparibasfortis.be/emissies.

BIJKOMENDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT BELGISCH RECHT
BNP Paribas Fortis heeft in haar hoedanigheid als distributeur 
de verbintenis verkregen van de emittent om de onrechtmatige 
bedingen zoals opgenomen in het gepasporteerde basispro-
spectus via de Final Terms niet toepasselijk te maken.

De stijging van de index stemt overeen met de opgete-
kende evolutie tussen zijn begin- en eindwaarde. 

Beginwaarde: slotkoers op 4 oktober 2017. 

Eindwaarde: gemiddelde van de slotkoersen op 31 
maandelijkse observatiedata tussen 28 maart 2025 en  
28 september 2027.

Evolutie van de index tussen  
zijn begin- en eindwaarde

Totaal terugbetalings- 
bedrag1 op de eindvervaldag

Actuarieel rendement  
(op basis van de uitgifteprijs van 102%)

-25% 100% -0,20%

+2% 102% 0%

+28% 128% +2,30%2

+40% 140% +3,22%2

SCENARIO’S VOOR HET VERLOOP VAN DE INDEX EN DE BEREKENING VAN HET RENDEMENT 
De volgende scenario’s gelden louter als illustratie van de berekeningswijze van het rendement en vormen in geen geval een garan-
tie voor het uiteindelijke rendement.

1  Bij het risico op een faillissement van de emittent en de garant ontvangt de belegger geen terugbetalingspremie en kan hij een 
bedrag terugbetaald krijgen dat lager is dan zijn oorspronkelijk kapitaal. Dat bedrag kan nul zijn.

2  Voor afhouding van de roerende voorheffing.
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BELANGRIJKSTE RISICO’S 
■	 Kredietrisico: in geval de emittent en/of de garant failliet gaan of dreigen te gaan, loopt de belegger het risico zijn belegde kapi-

taal niet terug te krijgen op de eindvervaldag. Indien de afwikkelingsautoriteit in het kader van de maatregelen betreffende het 
herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, vaststelt dat de emittent en/of de garant faalt of 
waarschijnlijk falende is, kan ze beslissen om maatregelen te treffen die een impact hebben op de waarde van de Notes (bail-in). 
In voorkomend geval aanvaardt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen, 
of kan hij via een beslissing van de regulator verplicht worden om deze om te zetten in eigen kapitaal (aandelen). 

■	 Risico’s verbonden aan de index: de Solactive Sustainable Development Goals World MV (Price)-index werd in januari 2017 
gelanceerd en heeft dus geen historiek. De index is ook minder gediversifieerd dan een beursindex zoals de MSCI World.

 In geval van een uitzonderlijke gebeurtenis met de index (zoals een schorsing of niet-publicatie), zal de berekeningsagent (BA) van 
de Notes de beleggers hiervan op de hoogte brengen en bepaalde maatregelen nemen. Indien de index vervangen wordt door een 
index met substantieel dezelfde formules en berekeningsmethodes als de initiële index of indien de index wordt gepubliceerd door 
een nieuwe sponsor die aanvaardbaar is voor de BA, zal deze nieuwe index gebruikt worden als nieuwe onderliggende waarde. 
Indien de sponsor van de index een aanzienlijke verandering aan de formules en berekeningsmethodes aankondigt of de index 
afschaft, of indien de nieuwe sponsor deze niet meer publiceert, zal de BA overgaan tot de waardebepaling van de index en van 
de andere bedragen zoals voorzien in de algemene voorwaarden van de Notes.

■	 Liquiditeitsrisico: deze gestructureerde obligatie is niet genoteerd op een gereglementeerde markt. BNP Paribas Fortis verzekert 
de liquiditeit ervan door op te treden als koper of zo nodig als verkoper, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden. De belegger 
die zijn effecten wil doorverkopen voor de eindvervaldag of die deze effecten wil kopen nadat de inschrijvingsperiode is beëindigd, 
moet deze verkopen/aankopen voor de prijs bepaald door BNP Paribas Fortis. Dit zal afhankelijk van de marktparameters van 
dat moment gebeuren (zie hieronder), wat tot een prijs kan leiden die lager is dan de nominale waarde per coupure (1.000 EUR).  
Deze prijs zal bepaald worden binnen een aankoop-verkoopvork van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (exclusief 
makelaarsloon en taks op beursverrichtingen; zie rubriek ‘Kosten’ en ‘Fiscaliteit’ op pagina 6).

■	 Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): het recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde geldt 
enkel op de eindvervaldag. In de tussentijd kan de prijs van deze obligatie zowel stijgen als dalen, afhankelijk van parameters 
zoals de financiële gezondheid van de emittent en de garant, de evolutie van het onderliggende en van de rentevoeten.

■	 Vervroegde terugbetaling mogelijk: in geval van overmacht (zoals bijvoorbeeld indien het illegaal of onmogelijk is voor de 
emittent om haar verplichtingen na te komen in het kader van de Notes) kan de emittent de houders van de Notes op de hoogte 
brengen van een vervroegde terugbetaling tegen de de marktprijs van de Notes. De emittent zal in dit geval geen andere kosten 
aanrekenen dan degene die onvermijdelijk zijn om de investeerders de marktwaarde terug te betalen die hen toekomt.

KLACHTEN
Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer  –  
Warandeberg 3, 1000 Brussel, of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com
Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële 
geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2, 1000 Brussel, of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.
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Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België. De verkoopbeperkingen zijn vermeld in het Prospectus. 
De inschrijvingsperiode loopt van 1 september (9 u.) tot en met 29 september 2017 (16 u.)
In bepaalde gevallen is een vervroegde afsluiting mogelijk, zoals beschreven in het Prospectus (zie deel B van de Final Terms). 

Voor meer info of om in te schrijven, kunt u terecht: 

PER TELEFOON
bij het Easy Banking Centre 
op het nr. 02 433 41 34

OP HET WEB
via Easy Banking Web

IN ELK BNP PARIBAS 
FORTIS KANTOOR

Dit is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV. Het bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, noch beleggingsonderzoek. 
Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het 
verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
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BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN 
van deze uitgifte

BESCHRIJVING Emittent: BNP Paribas Fortis Funding (afgekort ‘BP2F’), Luxemburgs filiaal van BNP Paribas Fortis NV.
Garant: BNP Paribas Fortis NV. De waarborg is enkel van toepassing bij faillissement of wanbetaling van de emittent. 
Rating van de garant: A2 (stable outlook) bij Moody’s, A (stable outlook) bij Standard & Poor’s en A+ (stable outlook) 
bij Fitch. 
Meer informatie over ratings op www.bnpparibasfortis.com/nl/investeerders/ratings-bankentiteiten.
Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bijhouden van de 
effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of 
opgeheven. 
Effecten
■	 Nominale waarde per coupure: 1.000 EUR.   
■	 Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 100 miljoen EUR.
■	 ISIN-code: XS1656822548 - Reeks N141.
■	 Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen 

aan het Engels recht.

LOOPTIJD Uitgifte- en betaaldatum: 12 oktober 2017.
Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde.
Eindvervaldag: 12 oktober 2027. Dit is een looptijd van 10 jaar.
Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling op de eindvervaldag aan 100% van de nominale waarde, behalve bij 
faillissement of dreigend faillissement van de emittent en/of de garant.

KOSTEN Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.
Bewaring op effectenrekening: gratis op een Effectenrekening van BNP Paribas Fortis.
Makelaarsloon: voor uitgebreide informatie over de kosten betreffende de verkoop of terugkoop van de effecten 
na de inschrijvingsperiode kunt u de brochure ’Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen’ raadplegen. 
Die is gratis beschikbaar in uw kantoor en op www.bnpparibasfortis.be/tarieven > Kosten en taksen. 
Provisies ten laste van de particuliere belegger en inbegrepen in de uitgifteprijs van 102%
■	 Eenmalige plaatsingsprovisie van 2%. Op de uitgiftedatum zal de emittent deze provisie retrocederen aan de verdeler.
■	 Door de verdeler ingehouden provisie van maximaal 0,5% per jaar voor de distributie en promotie van de Note.
De potentiële belegger wordt verzocht het Prospectus te raadplegen voor meer informatie over de provisies.

FISCALITEIT Belastingstelsel voor beleggers (natuurlijke personen) met woonplaats in België 
Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële instelling zijn 
onderworpen aan 30% roerende voorheffing (RV). De inhouding van de RV is bevrijdend voor particuliere beleggers.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke latere 
wijzigingen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over de fiscale regeling die op hen 
van toepassing is. 
Taks op beursverrichtingen (TOB) 
■	 Geen TOB verschuldigd op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode).
■	 Bij verkoop/aankoop op de secundaire markt: TOB van 0,09% (met een maximum van 1.300 EUR per verrichting).

INFORMATIE De belegger die zijn effecten in bewaring geeft op een Effectenrekening van BNP Paribas Fortis kan het verloop 
van de waarde elke dag volgen via Easy Banking Web. BNP Paribas Fortis zal aan de beleggers alle belangrijke 
wijzigingen meedelen met betrekking tot het risicoprofiel en/of de waarde van de gestructureerde obligatie BP2F 
SuStainable Development GoalS WorlD note 2027/5 op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies


