
De BNP PariBas Fortis FuNdiNg (Lu) HumaN CaPitaL LoCk Note 
2027/2 (afgekort BP2F HumaN CaPitaL LoCk Note 2027/2) is een 
gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas 
Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. 
Door in te tekenen maakt u geld over aan de emittent die er zich 
toe verbindt op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde 
terug te betalen. Bij faillissement of risico op faillissement van 
de emittent en/of de garant loopt u bovendien het risico op de 
eindvervaldag de bedragen waarop u recht hebt niet terug te 
krijgen, evenmin als de nominale waarde.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
■	 Looptijd van 9 jaar.
■	 Inschrijvingsprijs: 102% van de nominale waarde (1.020 EUR 

per coupure)
■	 Recht1 op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde 

(1.000 EUR per coupure op de eindvervaldag).
■	 Rendement gekoppeld aan de evolutie van de thematische 

Solactive Human Capital World MV-index (Price). Die bestaat 
uit 50 internationale aandelen, geselecteerd volgens de 
methodologie die hiernaast en op pagina 3 wordt beschreven. 

■	 ‘Best of’-systeem: de potentiële terugbetalingspremie is 
gelijk aan de positieve evolutie van de index berekend2 op de 
eindvervaldag. Als de prestatie op de eindvervaldag evenwel 
lager is dan de prestatie die neergezet werd op het einde van 
het eerste jaar2, dan zal de prestatie op het einde van het 
eerste jaar in aanmerking worden genomen.

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU)
Human Capital loCk note 2027/2

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

2 De initiële, tussenliggende en uiteindelijke waarden van de index vindt u in 
het kadertje ‘Indexwaarden’ op pagina 4.

3  Engage Employees and Boost Performance, The Hay Group (2011).

GESTRUCTUREERDE OBLIGATIE

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

Fiscaliteit
Terugbetalingspremie 
onderworpen aan 
roerende voorheffing

Looptijd
9 jaar

MENSELIJK KAPITAAL
Steeds meer ondernemingen erkennen de fundamentele rol 
van menselijk kapitaal bij het creëren van waarde, alsook het 
rendementspotentieel dat eruit voortvloeit. In de mate waarin 
de waardering van dit menselijk kapitaal de verbetering van de 
financiële prestaties van de ondernemingen3 mogelijk maakt, kan 
dat dus ook een mogelijke rendementsbron zijn voor beleggers.

Voor de particuliere belegger is het echter niet gemakkelijk om 
wereldwijd die ondernemingen te identificeren die het meest 
begaan zijn met hun menselijk kapitaal. Daarom werden er beurs-
indices gecreëerd om een gediversifieerde blootstelling te bieden 
aan de thematiek van het menselijk kapitaal, zoals de Solactive 
Human Capital World MV-index (Price). 

De index vertrekt van een startuniversum (van ongeveer 2.000 
ondernemingen) waaruit de aandelen worden geweerd die niet 
beantwoorden aan strikte ethische normen die gebaseerd zijn op 
criteria in verband met ecologie, samenleving en goed bestuur 
(ESG). Uit dit startuniversum worden 725 aandelen weerhouden. 
Daaruit selecteert deze index in het bijzonder de ondernemingen 
die de ontwikkeling van hun menselijk kapitaal ondersteunen via 
rechtvaardige werkomstandigheden (promotie van diversiteit, 
bescherming van het arbeidsrecht, enz.) en die aandacht besteden 
aan de maatschappelijke ontwikkeling (vermindering van sociale 
ongelijkheden, hulp bij de ontwikkeling van lokale gemeenschap-
pen met wie ze samenwerken, enz.).

Een index belegd op internationale schaal ontsnapt evenwel  
niet aan het feit dat nog niet alle regio’s in de wereld evenveel 
aandacht besteden aan de ontwikkeling van menselijk kapi-
taal. Om een passende geografische spreiding te verzekeren 
van de index, die bovendien zo goed mogelijk beantwoordt aan 
de thematiek van het menselijk kapitaal, moet de score van de 
ondernemingen op dit vlak beantwoorden aan twee criteria: 
hoger zijn dan de gemiddelde score van de ondernemingen uit de 
betreffende geografische zone EN hoger zijn dan 30 op 100.

Van de 530 aandelen die worden weerhouden, berust de selectie 
van de finale 50 aandelen die de index samenstellen op objectieve 
financiële en meetbare criteria: een goede liquiditeit, een hoog 
verwacht dividendrendement en een lage volatiliteit. 
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De index 

SOLACTIVE HUMAN CAPITAL WORLD MV (PRICE)
De Solactive Human Capital World MV-index (Price) werd 
gelanceerd in augustus 2016 en is het resultaat van de nauwe 
samenwerking tussen BNP Paribas, Solactive en Vigeo Eiris.

■	 Vigeo Eiris is een onafhankelijk internationaal ESG (ecologie, 
samenleving en goed bestuur) onderzoeks- en dienstenbu-
reau ten behoeve van beleggers, privéorganisaties, openbare 
organisaties en verenigingen.

■	 Solactive, dat werd opgericht in 2007, is een Duitse leveran-
cier gespecialiseerd in de ontwikkeling, de berekening en het 
beheer van financiële marktindices.

De Solactive Human Capital World MV-index (Price) bestaat uit 
aandelen van 50 internationale ondernemingen, geselecteerd 
volgens de methodologie beschreven op pagina 3. De samen-
stelling van de index wordt elke 3 maanden herzien zodat het 
mogelijk is om aandelen te weren die niet meer beantwoorden 
aan de duurzame en financiële selectiecriteria.

GOED OM TE WETEN
Uitgebreide informatie over de samenstelling en de 
evolutie van de Solactive Human Capital World MV-index 
(Price) vindt u op www.solactive.com/?s=human%20
capital&index=DE000SLA3UH0. 
 
INDEX VAN HET TYPE ‘PRICE’
Aan de Note is een ‘Price’-index gekoppeld, namelijk de 
Solactive Human Capital World MV-index. Dat betekent dat 
de dividenden op de aandelen in die index niet opnieuw in 
de index belegd worden en dus geen rechtstreekse invloed 
hebben op de prestatie ervan. Bij een index van het type 
‘Total Return’ is dat wel het geval. 

Uitgebreide informatie over die twee partners vindt u op 
www.vigeo.com en www.solactive.com.

SAMENSTELLING VAN DE INDEX OP 10.04.2018

# Onderneming Land Sector

1 ABN AMRO Group NV Nederland Financiën

2 Amcor Ltd Australië Industrie

3 AMP Ltd Australië Financiën

4 Aperam SA Luxemburg Industrie

5 ASR Nederland NV Nederland Financiën

6 AstraZeneca plc Verenigd 
Koninkrijk Gezondheidszorg

7 Australia and New Zealand Banking 
Group Australië Financiën

8 Banco de Sabadell SA Spanje Financiën

9 BCE Inc. Canada Consumptiediensten

10 Caltex Australia Ltd Australië Energie

11 Canon Inc. Japan Technologie

12 Danske Bank A/S Denemarken Financiën

13 Dexus Australië Financiën

14 Foncière des Régions SA Frankrijk Financiën

15 Ford Motor Company Verenigde Staten Industrie

16 Fortescue Metals Group Ltd Australië Basismaterialen

17 Gecina SA Frankrijk Financiën

18 General Mills Inc. Verenigde Staten Niet-duurzame 
consumptiegoederen

19 Hammerson plc Verenigd 
Koninkrijk Financiën

20 Hang Seng Bank Ltd Hong Kong Financiën

21 Hennes & Mauritz AB Zweden Niet-duurzame 
consumptiegoederen

22 Hugo Boss AG Duitsland Niet-duurzame 
consumptiegoederen

23 Hydro One Ltd Canada Diensten

24 Iron Mountain Inc. Verenigde Staten Industrie

25 Kesko Oyj Finland Niet-duurzame 
consumptiegoederen

# Onderneming Land Sector

26 Kingfisher plc Verenigd 
Koninkrijk

Duurzame 
consumptiegoederen

27 Kohl's Corporation Verenigde Staten Niet-duurzame 
consumptiegoederen

28 Lagardere SCA Frankrijk Consumptiediensten

29 Lendlease Group Australië Financiën

30 Mirvac Group Australië Financiën

31 Mizrahi Tefahot Bank Ltd Israël Financiën

32 Ms&Ad Insurance Group Holding Inc Japan Financiën

33 Nokia Oyj Finland Technologie

34 Pitney Bowes inc Verenigde Staten Technologie

35 Qualcomm inc Verenigde Staten Technologie

36 Randgold Resources Ltd Jersey Basismaterialen

37 Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg

38 Royal Mail plc Verenigd 
Koninkrijk Industrie

39 SCOR SE Frankrijk Financiën

40 Singapore Telecommunications Ltd Singapore Consumptiediensten

41 Societe B I C SA Frankrijk Industrie

42 Suncorp Group Ltd Australië Financiën

43 Swisscom AG Zwitserland Consumptiediensten

44 Telefonica Deutschland Holding AG Duitsland Consumptiediensten

45 Telenor ASA Noorwegen Consumptiediensten

46 TELUS Corp Verenigde Staten Consumptiediensten

47 Tui AG Duitsland Consumptiediensten

48 Unipol Gruppo Finanziario SpA Italië Financiën

49 Unipolsai SpA Italië Financiën

50 Westpac Banking Corp. Australië Financiën

Source: Solactive
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SELECTIEMETHODE voor de 50 aandelen in de index

1 Geen uitkering van 
dividenden
Hoewel een van de 
selectiecriteria van de 
aandelen in de index 
betrekking heeft op 
de dividenden die ze 
zullen uitkeren, heeft de 
belegger geen recht op die 
dividenden. 

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, betekent dit dat 
het aandeel in de meeste 
waargenomen gevallen 
tussen +5% en -5% rond 
zijn gemiddeld rendement 
schommelt.

Die strikte methode maakt het mogelijk een portefeuille samen te stellen die geografisch gediversifieerd is met internationale aandelen 
■	 die een hogere score behalen dan de gemiddelde score binnen hun geografische zone, en dat zowel op het vlak van de ESG-criteria 

(ecologie, samenleving en goed bestuur) als op dat van de waardering van menselijk kapitaal,
■	 die een redelijk hoog dividendrendement verwachten, en 
■	 die samen een portefeuille met de laagste volatiliteit vormen.

Conclusie

BELEGGINGSUNIVERSUM  
= ongeveer 2000 beursgenoteerde en door Vigeo Eiris geëvalueerde ondernemingen, onderver-
deeld in 3 geografische zones: Europa, Noord-Amerika en Azië-Stille Oceaan.

STAP 1: ESG-CONTROLE  
Uitsluiting van ondernemingen
- waarvan de door Vigeo Eiris bepaalde ESG-score lager ligt dan de gemiddelde score van hun 

geografische zone;
- die sterk betrokken zijn in sectoren die te maken hebben met bewapening, alcohol, tabak, 

kansspelen, pornografie of kernenergie; 
- die betrokken zijn in kritieke controverses met betrekking tot het milieu, de Rechten van de 

mens of het recht op werk zoals bepaald door de Internationale Arbeidsorganisatie.
¨ Het beleggingsuniversum is beperkt tot ongeveer 725 aandelen.

STAP 2: EVALUATIE VAN HET ‘MENSELIJK KAPITAAL’
Selectie van de ondernemingen waarvan de ‘People’-score hoger is dan de gemiddelde score van 
hun geografische zone en die minimaal 30 op 100 bedraagt.

De ‘People’-score van Vigeo Eiris is gebaseerd op twee essentiële assen:
- rechtvaardig werk: promotie van diversiteit, verzekering van fatsoenlijk werk, respect voor 

arbeidsrecht, rechtvaardige verloning, veilige werkomstandigheden, enz.
- maatschappelijke ontwikkeling: bescherming van de fundamentele mensenrechten, bijdrage 

aan het terugdringen van sociale ongelijkheid, hulp aan de ontwikkeling van de lokale gemeen-
schappen, rechtvaardige fiscaliteit, verantwoordelijke bevoorradingsketens, enz.

¨ Het beleggingsuniversum wordt beperkt tot ongeveer 530 aandelen.

STAP 3: FINANCIËLE CRITERIA
Liquiditeit
Selectie van de meest liquide aandelen (gemiddelde beursomzet over 6 maanden hoger dan 
5 miljoen EUR).

Hoge dividenden1

Selectie van de aandelen die bij de eerste 25% worden geklasseerd op basis van de door Factset, een 
multinationale organisatie voor het beheer van financiële gegevens, geschatte dividenden (en niet op 
basis van vroegere dividenden), met een minimum van 10% aandelen binnen elk van de 3 geografische zones.

Minimum volatiliteit2

De aandelen die voldoen aan de hierboven vermelde criteria worden vervolgens onderling gecombineerd om alle mogelijke portefeuilles 
(die voldoen aan de vereisten hieronder) samen te stellen, en beoordeeld op hun volatiliteit.
Beperkingen opgelegd aan de samenstelling van de portefeuille:
- 50 aandelen;
- maximum 25% aandelen binnen eenzelfde sector;
- gewicht van een aandeel = minimum 1% en maximum 5% van de portefeuille. 
De portefeuille met de laagste volatiliteit over 6 maanden wordt weerhouden. 

 DE SOLACTIVE HUMAN CAPITAL WORLD MV-INDEX (PRICE)

g30357
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Voor Julie:Kan je "zones" op de volgende lijn zetten zodat het in de eerste kolom blijft?
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Prestatie van de index 
na 1 jaar

Eindprestatie van  
de index 

Weerhouden  
prestatie

Totaalbedrag van de 
terugbetaling1 op de 

eindvervaldag

Actuarieel 
brutorendement2

-8% -20% -8% 100% -0,22%

-25% -10% -10% 100% -0,22%

+16% -35% 16% 116% 1,44%2

+10% +34% 34% 134% +3,08%2

1 Bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de garant, zal de belegger geen terugbetalingspremie ontvangen en kan hij een lager bedrag 
terugbetaald krijgen dan zijn oorspronkelijk belegde kapitaal. Dat bedrag kan ook gelijk zijn aan nul.

2 Op basis van de inschrijvingsprijs van 102% en voor afhouding van de roerende voorheffing.

BECIJFERDE VOORBEELDEN
De volgende voorbeelden gelden louter als illustratie van de werking van het product. Ze zijn geen voorspelling van de toekomstige 
evolutie van de Solactive Human Capital World MV-index (Price) en geven geen enkele indicatie voor het eindrendement.  

PRESTATIESCENARIO’S
U vindt de prestatiescenario’s in het Essentiële-informatiedocument (KID) van de Note (beschikbaar op de website 
www.bnpparibasfortis.be/emissies). Die scenario’s zijn gebaseerd op een methodologie opgelegd door de nieuwe Europese PRIIPs-
regelgeving (EU-verordening 1286/2014). De belegger moet er zich wel van bewust zijn dat andere methodologieën verschillende 
scenario’s opleveren. De bedragen die hij kan bekomen voor de verschillende periodes opgenomen in de KID-scenario’s kunnen dan 
ook veel lager zijn dan de bedragen vermeld in die scenario’s.

‘BEST OF’-SYSTEEM
De BP2F HumaN CaPitaL LoCk Note 2027/2 heeft tot doel een evenwichtig samengestelde globale portefeuille verder te diversifiëren 
via een voorzichtige blootstelling aan het duurzame thema ‘menselijk kapitaal’.

Op de eindvervaldag geeft de BP2F HumaN CaPitaL LoCk Note 
2027/2 recht1 op:   
■	 de terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde, en
■	 een eventuele terugbetalingspremie bepaald via het ‘Best 

of’-systeem De premie zal gelijk zijn aan de beste van twee 
prestaties die neergezet worden door de Solactive Human 
Capital World MV-index (Price) :
- hetzij de tussenliggende prestatie, berekend op het einde 

van het eerste jaar;
- hetzij de eindprestatie, berekend op de eindvervaldag.

 Als die twee prestaties nul of negatief zijn, wordt geen uitbe-
talingspremie uitgekeerd.

Dankzij dit ‘Best of’-systeem is de belegger beschermd als de 
trend op de aandelenmarkten keert na het eerste jaar. Welke 
kant de index uiteindelijk ook opgaat, de terugbetalingspremie 
zal minstens gelijk zijn aan de prestatie die neergezet wordt 
door de index tijdens de eerste 12 maanden. Een kostbare troef 
voor de belegger die meent dat een ommekeer op de aandelen-
markten op middellange termijn niet kan worden uitgesloten.

INDEXWAARDEN
Beginwaarde: slotkoers van de index op 1 juni 2018.
Tussenliggende prestatie: evolutie opgetekend door de 
index tussen de beginwaarde en de waarde op 31 mei 2019. 
Eindwaarde: gemiddelde van de slotkoersen van de index 
op de volgende 25 observatiedata: 2 juni, 1 juli, 1 augustus, 
1 september, 1 oktober, 3 november en 1 december 2025, 
2 januari, 2 februari, 2 maart, 1 april, 4 mei, 1 juni, 1 juli,  
3 augustus, 1 september, 1 oktober, 2 november en  
1 december 2026, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 1 april,  
3 mei en 1 juni 2027. 
Eindprestatie: evolutie opgetekend door de index tussen 
zijn begin- en eindwaarde.
De eindprestatie, berekend zoals hierboven uitgelegd, kan 
lager of hoger zijn dan de werkelijke prestatie van de index 
op de eindvervaldag.

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 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be. 

g30357
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Sticky Note
Ann, deze zin zal ook worden toegevoegd aan de Autocallable.
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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 kapitaal 

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 besluiten 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 beslis-
sing van de regulator worden verplicht om deze om te zetten in eigen kapitaal (aandelen).

■	 Risico met betrekking tot de index: de index bestaat nog maar sinds augustus 2016 en er is dus slechts een 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, de houders 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 die nieuwe index worden gebruikt als nieuwe 
onderliggende waarde. Indien de sponsor van de index een aanzienlijke verandering in de formules en de berekeningsmethodes van 
de index of een verwijdering van de index aankondigt, of indien de nieuwe sponsor van de index deze index niet publiceert, zal de BA 
overgaan tot de waardebepaling van de index en de andere bedragen zoals voorzien in de definitieve 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, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten zou willen 
doorverkopen voor de eindvervaldag zal ze moeten verkopen voor de prijs bepaald door BNP Paribas Fortis. Dit zal afhankelijk van 
de marktparameters van het moment gebeuren (zie hieronder) en kan een prijs met zich meebrengen die lager is dan de nominale 
waarde per coupure (1.000 EUR). In geval van verkoop voor de eindvervaldag moet rekening worden gehouden met transactiekosten, 
taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de rubriek ‘Kosten ten laste van de belegger’ op pagina 6).

■	 Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): het recht op een terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde 
geldt enkel op de eindvervaldag. In de tussentijd schommelt de prijs (stijging of daling) van deze gestructureerde obligatie afhankelijk 
van parameters zoals de financiële gezondheid van de emittent en de garant, de evolutie van de Solactive Human Capital World 
MV-index (Price) en die van de rentevoet.

■	 Mogelijke vervroegde terugbetaling: in geval van overmacht waardoor het onmogelijk is de Notes te behouden (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 certificaten op de hoogte brengen van een vervroegde terugbetaling tegen de marktprijs van de 
Notes. In voorkomend geval zal de emittent enkel die kosten factureren die onvermijdelijk zijn om de beleggers de marktwaarde die 
hen toekomt uit te betalen.

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,

■ de supplementen van 4 augustus 2017, 13 september 2017, 
15 november 2017, 12 december 2017, 15 februari 2018 en  
18 april 2018 en alle mogelijke toekomstige supplementen,

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

■ de Final Terms, opgesteld in het Engels, van 27 april 2018.

Die documenten zijn samen met het Essentiële-informatiedo-
cument en een Nederlandse samenvatting van het Basispros-
pectus gratis beschikbaar op www.bnpparibasfortis.be/emissies. 
De potentiële belegger wordt verzocht kennis te nemen van het 
Prospectus en van het Essentiële-informatiedocument alvorens 
een beleggingsbeslissing te nemen.

BIJGAANDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT BELGISCH RECHT
BNP Paribas Fortis heeft in haar hoedanigheid van verdeler de 
verbintenis verkregen van de emittent om de onrechtmatige 
bedingen zoals opgenomen in het Basisprospectus via de Final 
Terms niet toepasselijk te maken.

OPVOLGING VAN UW BELEGGING
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 BP2F HumaN CaPitaL LoCk Note 2027/2 op de website  
www.bnpparibasfortis.be/emissies.
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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 28 april 2018 (9 u.) tot en met 31 mei 2018 (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 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.

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. 
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 vindt u op www.bnpparibasfortis.com/nl/investeerders/ratings-bankentiteiten.

EFFECTEN ■	Nominale waarde: 1.000 EUR. 
■	Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 100 miljoen EUR.
■	 ISIN-code: XS1803977799 – Reeks N159.
■	Niet achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen 

aan het Engelse recht.

LOOPTIJD & 
PRIJS

Uitgifte- en betaaldatum: 13 juni 2018.
Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde, namelijk 1.000 EUR per coupure.
Inschrijvingsprijs: 102% van de nominale waarde, dat is de uitgifteprijs plus de instapkosten.
Eindvervaldag: 14 juni 2027. Dit is een looptijd van 9 jaar.
Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag, behalve in 
geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de garant.

KOSTEN Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs, verbonden aan de structurering en het beheer van de effecten
■	Eenmalige structureringskosten van 1,78% van de nominale waarde van het belegde bedrag (inbegrepen in de 

instapkosten vermeld in het KID). 
■	Terugkerende kosten van 0,28% (per jaar) van de nominale waarde van het belegde bedrag, of een totaal van 

maximum 2,52% indien de effecten tot de vervaldag worden aangehouden. 
	 De hieronder vermelde kosten geven slechts een indicatie en kunnen zowel stijgen als dalen in functie van de 

marktomstandigheden tijdens de inschrijvingsperiode. Het totaal kan evenwel niet hoger zijn dan 5,15%.
Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs
■	 Instapkosten: 2% van de nominale waarde van het belegde bedrag, ingehouden door BNP Paribas Fortis in haar 

hoedanigheid van verdeler. 
■	Uitstapkosten: 

-	 op de vervaldag van de effecten: geen uitstapkosten;
-	 voor de vervaldag van de effecten: 0,50% van de nominale verkoopwaarde (zonder transactiekosten, even- 

tuele belastingen en taks op beursverrichtingen) bij normale marktomstandigheden. 
■	Andere kosten: raadpleeg de brochure ‘Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen’ voor uitgebreide 

informatie over de andere kosten met betrekking tot de diensten die BNP Paribas Fortis aan haar klanten verleent 
(met name de transactiekosten in geval van verkoop voor de eindvervaldag, het bewaarloon, enz.). Die brochure is 
gratis beschikbaar in elk kantoor of op www.bnpparibasfortis.be/tarieven > Kosten en taksen. 

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 0,12% (met een maximum van 1.300 EUR per verrichting).


