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1  Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emit-
tent en/of de garant

De BNP PariBas Fortis FuNdiNg (Lu) switch to BoNd Note 
gLoBaL Low carBoN 2027/3 (afgekort de BP2F Switch to 
Bond note GloBal low carBon 2027/3) is een gestructureerd 
schuldinstrument, uitgegeven door BNP Paribas Fortis 
Funding (LU) en gewaarborgd 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. In geval de emit-
tent en/of de garant failliet gaan of dreigen te gaan, loopt u 
op de eindvervaldag het risico het nominale bedrag en de 
bedragen waarop u recht hebt niet terug te krijgen. 

GESTRUCTUREERDE OBLIGATIE

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

Fiscaliteit
Roerende 
voorheffing op de 
terugbetalings-
premie of coupons

Looptijd
10 jaar

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU)
Switch to Bond note GloBal low carBon 2027/3

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN 

■	 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.
■	 De potentiële terugbetalingspremie op de vervaldag, gelijk 

aan 100% van de stijging van de STOXX Global Select Low 
Carbon Select 100-index (Price). Die bestaat uit 100 aandelen 
van internationale ondernemingen die op basis van objectieve 
financiële criteria geselecteerd worden uit de bedrijven met 
de laagste CO2-uitstoot in hun sector. 

■	 De emittent heeft elk jaar het recht om te ‘switchen’ naar een 
obligatie die in dat geval 10 vaste coupons van 5% (bruto) 
uitkeert. Als de emittent besluit om te switchen, dan zal dit 
dus waarschijnlijk aan het einde van de looptijd gebeuren en 
bij een sterke indexstijging.
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De strijd tegen de klimaatverandering, de grootste uitdaging 
van de 21ste eeuw, beroert iedereen: beleidsmakers, de privé-
sector, de samenleving en haar burgers. Ook beleggers kunnen 
hun steentje bijdragen. Dankzij hun persoonlijke beleggings- 
keuze ontstaan nieuwe beleggingstrends, zoals desinvestering 
in fossiele brandstoffen of decarbonisering. Om op deze trend in 
te spelen werd in 2014 de ‘Portfolio Decarbonization Coalition’ 
gevormd: een groep van gezaghebbende institutionele beleg-
gers. (Bron: BNP Paribas Fortis)

Voor particuliere beleggers is het vaak lastig om de ecologische 
voetafdruk van bedrijven over de hele wereld in te schatten. 
Beursindexen kunnen een goed hulpmiddel zijn om een gediver-
sifieerde CO2-arme portefeuille samen te stellen. Een van deze 
indexen is de STOXX Global Low Carbon Select 100-index (Price). 

De BP2F Switch to Bond note GloBal low carBon 2027/3 volgt 
die index en maakt het zo voor u mogelijk om te mikken op het 
beurspotentieel op lange termijn van een honderdtal interna-
tionale aandelen met een lage ecologische voetafdruk en die 
voldoen aan objectieve financiële criteria (volatiliteit en divi-
dendrendement). Bovendien bent u er zeker van dat een daling 
van de index geen invloed heeft op uw kapitaal op de vervaldag. 
En hoewel dit historisch gezien weinig waarschijnlijk is, bestaat 
zelfs de kans dat de emittent beslist om uw gestructureerde 
obligatie om te zetten in een obligatie die recht geeft op 10 jaar-
lijkse coupons.

DE STOXX GLOBAL LOW CARBON SELECT 100-INDEX (PRICE)
De thematische index STOXX Global Low Carbon Select 100 
(Price), die gelanceerd werd in april 2016, is het resultaat van 
een nauwe samenwerking van STOXX, een indexleverancier 
met internationaal aanzien, CDP, de organisatie met de meeste 
gegevens over klimaatverandering ter wereld, en South Pole 
Group, een pionier inzake actie voor het klimaat. 

De index heeft als doelstelling te mikken op het beurspotentieel 
van 100 aandelen van ondernemingen over de hele wereld, die 
op basis van objectieve financiële criteria geselecteerd worden 
uit de ondernemingen met de laagste CO2-uitstoot in hun sector.

Om de marktomstandigheden zo goed mogelijk weer te geven, 
wordt de samenstelling van de index elke drie maanden herzien 
en bepaald volgens de selectiemethode op pagina 3. Daarnaast 
wordt het beleggingsbereik elk jaar in december herzien, nadat 
de CDP zijn jaarlijkse rapport over de ecologische voetafdruk 
van ondernemingen publiceert. 

GOED OM TE WETEN
De samenstelling van de STOXX Global Low Carbon 
Select 100-index (Price) en de evolutie ervan vindt u op  
www.stoxx.com/index-details?symbol=SXW1CSEE. 

INDEX VAN HET TYPE ‘PRICE’
De onderliggende index van de Note (de STOXX Global Low 
Carbon Select 100-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.

Meer informatie over CDP en South Pole Group vindt u op 
respectievelijk www.cdp.net en  
www.thesouthpolegroup.com.

DECARBONISERING: 
een nieuwe beleggingstrend
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SELECTIEMETHODE 
voor de 100 aandelen in de index

1   Volatiliteit 
Aandelen zijn onderhevig 
aan opwaartse en neer-
waartse koersbewegingen. 
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, betekent dit dat het 
aandeel in de meeste
waargenomen gevallen 
tussen +5% en -5% rond 
zijn gemiddelde koers 
schommelt. 

2  Geen uitkering van 
dividenden
Hoewel een van de 
selectiecriteria van de 
aandelen in de index 
betrekking heeft op de 
dividenden die ze uitke-
ren, heeft de belegger 
geen recht op deze 
dividenden.

BELEGGINGSBEREIK 
= 1.800 aandelen uit de STOXX Global 1800-index zonder ondernemingen actief in de kolensector

STAP 1 : SELECTIE OP BASIS VAN DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 
Selectie van ondernemingen met de laagste koolstofintensiteit in hun sector, op basis van gege-
vens van CDP en South Pole Group. 

STAP 2 : SELECTIE OP BASIS VAN VOLATILITEIT1

De aandelen met de sterkste historische volatiliteit worden verwijderd.
Opmerking: om tijdelijke uitzonderingen uit te sluiten wordt de volatiliteit van elk aandeel voor 
twee periodes berekend: 3 maanden en 1 jaar. De hoogste waarde wordt in aanmerking genomen.

STAP 3 : SELECTIE OP BASIS VAN HET DIVIDENDRENDEMENT2

De 100 aandelen met de hoogste uitgekeerde dividenden in 12 maanden worden uitgekozen.

De 100 geselecteerde aandelen worden vervolgens omgekeerd evenredig gewogen op basis van 
hun volatiliteit: de minst volatiele (de minst riskante) aandelen wegen in de index zwaarder door 
tot maximaal 10%.

 DE STOXX GLOBAL LOW CARBON SELECT 100-INDEX (PRICE)

Deze strenge selectiemethode laat toe aandelen te selecteren die 
■	de laagste CO2-uitstoot in hun sector noteren, en
■	een hoog historisch dividendrendement en een lage historische volatiliteit vertonen.

Conclusie
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INDEXSAMENSTELLING OP 13.10.2017

Simulatie van de prestaties tussen april 2012 en april 2016 Reële evolutie tussen 29 april 2016 en 13 oktober 2017

Bron: Bloomberg. Cijfers tot 13 oktober 2017.

Op 13 oktober 2017 sloot de index op het niveau van 203,86. 
In de periode van 29 april 2016 tot 13 oktober 2017 tekende de index 
een actuarieel rendement op van 5,81%.
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Waarschuwing: de STOXX Global Low Carbon Select 100-index (Price) werd gelanceerd op 29 april 2016 en heeft slechts een 
beperkte geschiedenis. De eerste grafiek hierboven is gemaakt met gesimuleerde prestaties, op basis van gegevens uit het verleden. 
Deze gegevens zijn indicatief en vormen geen betrouwbare voorspelling voor de toekomst. 

EVOLUTIE VAN DE INDEX

Bron: Bloomberg. Cijfers tot 28 april 2016.

Bron: STOXX.
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# Onderneming
1 Aareal Bank
2 Abertis Infraestructuras SA 
3 Ageas
4 Allianz SE
5 Aozora Bank Ltd
6 Aviva
7 Baloise Holding Ltd
8 Bank of Montreal
9 Bank of Nova Scotia
10 BASF SE
11 BCE Inc.
12 Beazly
13 BMW
14 BP plc
15 bpost SA
16 Britvic
17 Canadian Imperial Bank of Commerce
18 CenterPoint Energy Inc.
19 Cisco Systems Inc.
20 CK Infrastructure Holdings Ltd
21 Close Brothers Group
22 CME Group Inc.
23 CNP Assurances
24 Cofinimmo SA
25 Commonwealth Bank of Australia
26 Compass Group
27 Consolidated Edison Inc.
28 Contact Energy Ltd
29 Daimler AG
30 Danske Bank A/S
31 DKSH Holding AG
32 DuluxGroup Ltd
33 Elisa Oyj
34 Enagas SA

# Onderneming
35 Exelon Corporation
36 Foncière des Régions SA
37 Galp Energia SGPS SA
38 Gjensidige Forsikring ASA
39 Great-West Lifeco Inc.
40 Groupe Bruxelles Lambert SA
41 Hang Seng Bank Ltd
42 Hannover Rueck SE
43 Helvetia Holding AG
44 ING Group
45 Japan Post Bank
46 Japan Post Holdings
47 Keppel Corporation Ltd
48 Kone Oyj
49 Kuehne + Nagel Inc.
50 Lagardere
51 Lawson Inc.
52 Marubeni Corporation
53 Mitsui & Co Ltd
54 Muenchener Rueck
55 National Bank of Canada
56 National Grid plc
57 NN Group
58 Nordea Bank
59 Orange SA
60 Philip Morris International Inc.
61 Phillips 66
62 Phoenix Group HDG.
63 Playtech
64 Power Corp. of Canada
65 Power Financial Corp.
66 Proximus SA
67 Publicis Group
68 Red Electrica Corporation

# Onderneming
69 Roche Holding Ltd
70 Royal Bank of Canada
71 RTL Group SA
72 Sampo Oyj
73 Schlumberger Limited
74 Scor SA
75 Scottisch & Southern Energy
76 Seek Limited
77 Sekisui House Ltd
78 Severn Trent plc
79 Siemens AG
80 Singapore Exchange Ltd
81 Singapore Technologies Engineering Ltd
82 Skandinaviska Enskilda BK A
83 Springer (Axel)
84 St. James's Place Capital
85 Suez Environnement
86 Sumitomo Corp.
87 Svenska Handelsbanken
88 Swedbank AB
89 Swedish Match AB
90 Swiss Life Holding AG
91 Swiss Re AG
92 Swisscom AG
93 Telefonica
94 Terna – Rete Elettrica Nazionale SpA
95 Toronto-Dominion Bank
96 Toyota Motor Corp.
97 Tryg A/S
98 UBM plc
99 United Utilities Group plc
100 Zurich Insurance Group AG
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DE POTENTIËLE POSITIEVE PRESTATIE VAN DE STOXX GLOBAL LOW 
CARBON SELECT 100-INDEX (PRICE) OP DE EINDVERVALDAG...

De begin- en eindwaarde van de STOXX Global Low 
Carbon Select 100-index (Price)

Beginwaarde: slotkoers op 1 december 2017.

Eindwaarde: gemiddelde van de slotkoersen van de index 
op 25 maandelijkse observatiedata van 1 december 2025 
tot en met 29 november 2027.

De prestatie van de STOXX Global Low Carbon Select 100-index 
(Price) stemt overeen met het verschil tussen de geobserveerde 
begin- en eindwaarde. Als de index daalt of gelijk blijft, wordt 
er geen terugbetalingspremie uitbetaald.

De BP2F Switch to Bond note GloBal low carBon 2027/3 geeft niet in alle gevallen recht op deze terugbetalingspremie. De emittent 
heeft elk jaar het recht om de gestructureerde obligatie om te zetten naar een obligatie die in dat geval tien vaste coupons van 5% 
(bruto) zal uitkeren1. De kans dat de emittent tot zo’n switch besluit, is klein. Ze neemt onder andere toe als de STOXX Global Low 
Carbon Select 100-index (Price) stijgt.

De emittent kan jaarlijks op een vooraf bepaalde datum beslis-
sen tot deze switch (zie tabel hiernaast) over te gaan.
De overeenstemmende coupon van 5% (bruto) van dat jaar en de 
eventuele voorafgaande coupons zullen dan worden uitgekeerd 
op de overeenstemmende betaaldatum.

BIJVOORBEELD
Stel dat de emittent in het zevende jaar op 29 november 2024 
beslist tot een switch over te gaan. Op 13 december 2024 zal 
in dat geval de coupon van dat jaar worden uitbetaald, samen 
met de zes voorgaande coupons. Op de twee volgende jaarlijkse 
betaaldata zullen de overige coupons worden uitgekeerd.

… OF 10 VASTE COUPONS 

Het is niet voorzien om een eventuele switch aan te kondigen 
in de pers of via een persoonlijke mededeling aan de houders 
van de BP2F Switch to Bond note GloBal low carBon 2027/3.  
Deze informatie wordt wel gepubliceerd op de website  
www.bnpparibasfortis.be/emissies en dit ten laatste 3 dagen 
voor de overeenstemmende couponbetaaldatum.

Op de eindvervaldag, dat is op 13 december 2027, geeft 
de BP2F Switch to Bond note GloBal low carBon 2027/3 
recht op1:
■	een terugbetaling aan 100% van de nominale waarde, en
■	een eventuele terugbetalingspremie die afhangt van 
de prestatie van de STOXX Global Low Carbon Select 
100-index (Price).

Als de emittent dit recht uitoefent zal de BP2F Switch to 
Bond note GloBal low carBon 2027/3 recht geven op1:
■	een terugbetaling aan 100% van de nominale waarde, en
■	 tien coupons van 5% (bruto).

1. Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of 
de garant.

Optionele switchdatum Overeenstemmende
betaaldatum

1 29 november 2018 13 december 2018

2 29 november 2019 13 december 2019

3 30 november 2020 14 december 2020

4 29 november 2021 13 december 2021

5 29 november 2022 13 december 2022

6 29 november 2023 13 december 2023

7 29 november 2024 13 december 2024

8 1 december 2025 15 december 2025

9 30 november 2026 14 december 2026

10 Niet van toepassing 13 december 2027
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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.

PROSPECTUS

SCENARIO’S

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, 

■	 de supplementen van 4 augustus 2017 en van 13 september 
2017, en alle eventuele toekomstige supplementen, 

■	de specifieke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het 
Nederlands,

■	de Final Terms, in het Engels, van 31 oktober 2017.

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.

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 bedin-
gen zoals opgenomen in het basisprospectus via de Final Terms niet 
toepasselijk te maken.

Ongunstig scenario Neutraal scenario Gunstig scenario
Verschil tussen de begin- en 
eindwaarde van de index1 -20% 25% 60%

Switch: beslissing van de emittent2 Geen switch Geen switch Switch beslist in het
9de jaar (30.11.2026)

Terugbetalingspremie 0% 25% -

Coupons van 5% (bruto) - -
9 x 5% 

De eerste 9 coupons worden 
allemaal uitbetaald op 14.12.2026

Terugbetaling3 op de eindvervaldag, 
dit is 13.12.2027 100% 125%

105% 
(100% van het kapitaal +bruto-

coupon van 5%)
Actuarieel brutorendement4 op basis 
van de uitgifteprijs van 102% -0,20% 2,05% 4,05%

De volgende scenario’s geven geenszins de toekomstige evolutie weer van de STOXX Global Low Carbon Select 100-index (Price) 
noch een mogelijke beslissing van de emittent om al dan niet over te gaan tot een switch. Ze zijn in geen geval richtinggevend wat 
betreft het uiteindelijke rendement. 

1 De eindwaarde van de index zal hetzelfde zijn als het gemiddelde van de slotkoersen op 25 maandelijkse observatiedata van 1 december 2025 tot en 
met 29 november 2027.

2  De kans dat er een switch gebeurt is erg klein. Als de emittent beslist om te switchen, zal dit waarschijnlijk tegen het einde van de looptijd zijn en als de 
STOXX Global Low Carbon Select 100-index (Price) sterk gestegen is.

3 Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de garant.
4  Voor inhouding 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 door een beslissing van de regulator verplicht worden om deze om te zetten in eigen kapitaal (aandelen).

■	 Risico op een mindere prestatie bij een switch: als de emittent tot een switch beslist en dus 10 vaste coupons van 5% bruto 
uitkeert, wordt er op de eindvervaldag geen terugbetalingspremie uitbetaald die gelijk is aan de uiteindelijke prestatie van de 
STOXX Global Low Carbon Select 100-index (Price). De mogelijkheid voor de emittent om tot zo’n switch over te gaan, was een 
essentieel element bij de beslissing om de Note uit te geven. De vergoeding (voor de beleggers) voor deze optie is inbegrepen in 
de prijs van de Note (deze vergoeding houdt geen enkele afzonderlijke betaling van de emittent aan de beleggers in). De emittent 
zal waarschijnlijk belang hebben bij zo’n switch als de index sterk stijgt.

■	 Risico’s verbonden aan de index: de STOXX Global Low Carbon Select 100-index (Price) bestaat nog maar sinds april 2016 en 
er is dus slechts een heel beperkte historiek beschikbaar. In geval van een uitzonderlijke gebeurtenis met de index (schorsing, 
niet-publicatie), zal de berekeningsagent (BA) van de Notes, in dit geval BNP Paribas Fortis NV, 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 rubrieken ‘Kosten’ en ‘Fiscaliteit’ op pagina 8).

■	 Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): het recht op terugbetaling aan 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 de onderliggende index en van de rentevoeten.

■	 Vervroegde terugbetaling mogelijk: in geval van overmacht (zoals bijvoorbeeld indien het illegaal, onmogelijk of niet haalbaar 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 aan de marktprijs van de Notes. In dit geval zullen geen enkele kosten, andere 
dan diegene die onvermijdelijk zijn om de investeerders de marktwaarde terug te betalen die hen toekomt, worden aangerekend 
door de emittent.
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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 2 november (9 u.) tot en met 30 november 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.

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

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
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. 
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.
Meer informatie over ratings op www.bnpparibasfortis.com/nl/investeerders/ratings-bankentiteiten. 
Effecten
■ Nominale waarde per coupure: 1.000 EUR.
■ Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 100 miljoen EUR.
■ ISIN-code: XS1696659660 – Reeks N146.
■ Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen 

aan het Engelse recht.

LOOPTIJD Uitgifte- en betaaldatum: 13 december 2017.
Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde. 
Vervaldag: 13 december 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 risico op faillissement van de emittent en/of de garant.

KOSTEN Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.
Bewaring op effectenrekening: gratis op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening.
Makelaarskosten: 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 het kantoor of 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 terugbetalen 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 om het Prospectus te raadplegen voor meer informatie over de provisies.

FISCALITEIT Belastingstelsel voor particuliere beleggers in België 
Op grond van de geldende fiscale wetgeving zijn inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst 
van een in België gevestigde financiële instelling 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 op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode).
■ 0,09% TOB bij verkoop/aankoop op de secundaire markt (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 de evolutie 
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 BP2F Switch to Bond note GloBal 
low carBon 2027/3 via de website www.bnpparibasfortis.be/emissies.


