
De BNP PariBas Fortis FuNdiNg (Lu) NoK JumP Note eurozoNe 
2022/4 (afgekort BP2F NOK JumP NOte eurOzONe 2022/4) is een 
gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in Noorse kroon 
(NOK) 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 eindver-
valdag 100% van de nominale waarde in NOK terug te betalen. 
Bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en/
of de garant loopt u evenwel het risico op de eindvervaldag de 
bedragen waarop u recht hebt niet terug te krijgen, evenmin als 
de nominale waarde. 

Via een eenvoudig en transparant rendementsmechanisme 
laat de NOK JumP NOte eurOzONe 2022/4 de belegger, die een 
wisselkoersrisico aanvaardt, toe de rendementsbronnen van 
zijn obligatieportefeuille te diversifiëren. Zijn globaal poten-
tieel rendement in euro is immers enerzijds gekoppeld aan de 
evolutie van de EURO STOXX 50-index (Price) en anderzijds aan 
de evolutie van de Noorse kroon ten opzichte van de euro.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
■	 Looptijd van 2 jaar en 9 maanden.
■	 Uitgifte in Noorse kroon (NOK), wat een wisselkoersrisico 

inhoudt bij de omzetting van de bedragen van NOK naar EUR.
■	 Inschrijvingsprijs: 101% van de nominale waarde (15.150 NOK 

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

in NOK (15.000 NOK per coupure) op de eindvervaldag.
■	 Potentiële terugbetalingspremie, afhankelijk van de evolutie 

van de EURO STOXX 50-index (Price) die samengesteld is uit 
de 50 grootste beurskapitalisaties van de eurozone. Indien op 
de eindvervaldag de index minstens stabiel is gebleven ten 
opzichte van de beginwaarde, zal de terugbetalingspremie 
sowieso gelijk zijn aan 10% (bruto). In het andere geval zal 
geen terugbetalingspremie worden uitbetaald.

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU)
NOK Jump NOte eurOzONe 2022/4

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

GESTRUCTUREERDE OBLIGATIE

Recht1 op 
terugbetaling 
tegen 100% in NOK op 
de eindvervaldag

Noorse kroon
Wisselkoersrisico 

Looptijd
2 jaar en  
9 maanden

 1/6

FLASH INVEST
Reclame

Oktober 2019



 2/6 >FLASH INVEST - OKTOBER 2019

EURO STOXX 50-INDEX (PRICE)
De EURO STOXX 50-index (Price) is samengesteld uit de 50 
grootste beurskapitalisaties van 11 landen van de eurozone: 
België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. 

De weging van elk aandeel is gebaseerd op zijn beurswaarde. 

GOED OM TE WETEN 
De samenstelling en de prestaties van de EURO STOXX 
50-index (Price) kan u vinden op de website 
www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E.

INDEX VAN HET TYPE ‘PRICE’
Aan de BP2F NOK JumP NOte eurOzONe 2022/4 is een ‘Price’-
index gekoppeld, namelijk de EURO STOXX 50. Dat betekent 
dat de dividenden die voor de aandelen worden uitgekeerd, 
niet opnieuw in de index worden belegd en dus ook geen 
directe invloed hebben op de prestatie ervan. 

Bron: Bloomberg. Cijfers op 16.09.2019. 

EVOLUTIE VAN DE EURO STOXX 50-INDEX (PRICE) 
tijdens de voorbije 5 jaar 
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Op 13 september 2019 sloot de EURO STOXX 50-index (Price) af 
op 3550,11. 

Voor de periode tussen 13 september 2014 en 13 september 
2019 bedroeg het actuarieel rendement 1,87%.

Gegevens uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. 

Ondanks de weerkerende golven van onzekerheid hebben de Europese aandelen tot nu toe een mooie prestatie neergezet in 2019. De 
politieke context blijft onduidelijk, maar de aandelen vinden toch een zekere vorm van steun in de verwachte winstgroei, de eerder 
interessante waarderingen, de uitzonderlijke voorzichtigheid van de Europese Centrale Bank, en het gebrek aan concurrentie van de 
obligatierendementen. (Bron: BNP Paribas Fortis, 16.09.2019)

Bron: Bloomberg (gegevens van 16.09.2019)
De toekomstige evolutie van de Noorse kroon kan geenszins worden gegarandeerd.
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DE NOORSE KROON 
Op 16 september 2019 was 1 EUR 9,9874 NOK waard

Om een coupure van 15.000 NOK te verkrijgen aan die koers, zou 
u 1515,55 EUR moeten betalen (zonder kosten).

Indien de Noorse kroon op de eindvervaldag 10% verzwakt is ten 
opzichte van de euro, namelijk 10,9971 NOK voor 1 EUR, krijgt u 
nog slechts 1363,99 EUR voor uw coupure van 15.000 NOK. De 
waarde van uw kapitaal zal dus met 10% gedaald zijn. 

Omgekeerd, als de Noorse kroon 10% gestegen is ten opzichte 
van de EUR, namelijk 8,9976 NOK voor 1 EUR, dan zal u 1667,10 
EUR krijgen voor uw coupure van 15.000 NOK. U zal dan een 
meerwaarde van 10% hebben gerealiseerd op de vreemde munt.

EVOLUTIE VAN DE EURO TEGENOVER DE NOORSE KROON 
tijdens de voorbije 5 jaar

Terwijl de centrale banken wereldwijd een meegaande houding aannemen tegenover de wereldeconomie, heeft de Noorse Bank, op 
20 juni ll., haar belangrijkste richttarief opgetrokken (naar 1,25%). Ze heeft ook bevestigd dat ze extra renteverhogingen voorziet 
in 2019 en 2020 om de economische slagkracht en de inflatie, die de doelstelling licht overstijgt, in te tomen. De voortzetting van 
die monetaire verstrakking en het verschil in rente ten gunste van Noorwegen zouden de Noorse kroon dus op middellange termijn 
moeten ondersteunen. (Bron: BNP Paribas Fortis, 16.09.2019)
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Negatief voorbeeld Positief voorbeeld

Op de eindvervaldag tekent de index een daling op van -20% 
ten opzichte van zijn beginwaarde. 

Op de eindvervaldag tekent de index een stijging op van 20% 
ten opzichte van zijn beginwaarde.

Op 12 augustus 2022 heeft de belegger recht1 op de 
terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (in NOK).

Op 12 augustus 2022 heeft de belegger recht1 op de 
terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (in NOK) 

en een terugbetalingspremie van 10% (bruto in NOK).

Het actuarieel2 rendement in NOK bedraagt -0,36%. Het actuarieel brutorendement2 3 
in NOK bedraagt 3,15%. 

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 PRIIP’s-
regelgeving (EU-verordening Nr. 1286/2014). De belegger moet er zich wel van bewust zijn dat andere methodologieën verschil-
lende 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.

1 Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of van de garant.
2  Op basis van de inschrijvingsprijs van 101%. 
3  Voor afhouding van de roerende voorheffing.

EENVOUDIG EN TRANSPARANT
Het potentiële rendement (in NOK) van de BP2F NOK JumP NOte eurOzONe 2022/4 is gekoppeld aan de evolutie van de EURO STOXX 
50-index (Price) die samengesteld is uit de 50 grootste beurskapitalisaties van de eurozone. 

Het principe is zeer eenvoudig: Indien de eindwaarde van de 
index gelijk is aan of groter is dan zijn beginwaarde, heeft de 
belegger, op 12 augustus 2022, recht1 op:
■	 een terugbetaling van het kapitaal tegen 100% van de nomi-

nale waarde in NOK; 
■	 een terugbetalingspremie die in ieder geval 10% (bruto in NOK) zal bedragen.

Indien de eindwaarde van de index lager ligt dan de beginwaarde zal de belegger geen terugbetalingspremie ontvangen.

Waarden van de EURO STOXX 50-index (Price)
Beginwaarde: de slotkoers van 1 november 2019. 
Eindwaarde: de slotkoers van 29 juli 2022.

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

PROSPECTUS 
Het Prospectus bestaat uit:
■ het Basisprospectus voor de uitgifte van niet-achtergestelde 

notes binnen het programma ‘Note, Warrant and Certificate’, 
van 3 juni 2019, opgesteld in het Engels en goedgekeurd 
door de ‘Autorité des marchés financiers’ (AMF) in Parijs. De 
goedkeuring van de AMF houdt geen beoordeling in van de 
opportuniteit of de kwaliteit van het financieel instrument.

■ het supplement van 8 augustus 2019, en alle mogelijke 
toekomstige supplementen,

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

■ de Final Terms, opgesteld in het Engels, van 30 september 
2019.

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.

Rond 30 september 2019 zal een supplement worden gepubli-
ceerd dat voornamelijk betrekking heeft op de publicatie van 
het  tussentijds financieel overzicht van 2019 van BNP Paribas 
Fortis. Beleggers die reeds zouden hebben ingeschreven op de 
Notes, zullen het recht hebben hun aankooporder te annuleren 
gedurende twee werkdagen vanaf de publicatiedatum van dit 
supplement.

BIJGAANDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET BELGISCH RECHT
De emittent heeft de onrechtmatige bedingen zoals opgenomen 
in het Basisprospectus via de Final Terms niet toepasselijk 
gemaakt.

OPVOLGING VAN UW INVESTERING
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 NOK JumP NOte eurOzONe 2022/4 op de website  
www.bnpparibasfortis.be/emissies.

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Legaldoc/Prospectus/Paris2019-Notes.pdf
https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2019/N191/Final-terms.pdf
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BELANGRIJKSTE RISICO’S 
■	 Wisselkoersrisico: deze gestructureerde obligatie is uitgege-

ven in Noorse kroon (NOK). Dit betekent dat de belegger op de 
eindvervaldag een bedrag in NOK kan ontvangen dat, omge-
zet in EUR, lager kan uitvallen dan het oorspronkelijk belegde 
bedrag in EUR. Het wisselkoersrisico heeft ook een invloed op 
de potentiële terugbetalingspremie op het moment van de 
omzetting naar EUR. Dit risico is zelfs groter voor de beleggers 
die geen rekening hebben in NOK en waarvoor de betaling van 
de eventuele premie en de terugbetaling van het kapitaal dus 
automatisch worden omgezet in EUR.

■	 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 betref-
fende 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 maat-
regelen 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 worden verplicht om deze om te zetten in eigen kapi-
taal (aandelen).

■	 Liquiditeitsrisico: deze gestructureerde obligatie is niet geno-
teerd op een gereglementeerde markt. BNP Paribas Arbitrage 
S.N.C. heeft het voornemen de liquiditeit ervan te verzekeren 
door op te treden als koper, behalve in uitzonderlijke omstan-

digheden. De belegger die zijn effecten zou willen doorverkopen 
voor de eindvervaldag zal ze moeten verkopen voor de prijs 
bepaald door BNP Paribas Arbitrage S.N.C. Dit zal afhanke-
lijk 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 (15.000 NOK). In geval 
van verkoop voor de eindvervaldag moet rekening worden 
gehouden met transactiekosten, wisselkoerskosten, 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 nomina-
le waarde (in NOK) 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 onderliggende EURO STOXX 50-index (Price) en die van 
de rentevoet.

■	 Mogelijke vervroegde terugbetaling: in geval van overmacht 
waardoor het onmogelijk is de Notes te behouden (bijvoorbeeld 
indien het illegaal, onmogelijk of niet haalbaar is voor de emit-
tent 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 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.
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Dit document werd opgesteld in het kader van een aanbieding aan het publiek in België. De verkoopbeperkingen zijn vermeld in het Prospectus. 
De inschrijvingsperiode loopt van 1 oktober 2019 (9 u.) tot en met 31 oktober 2019 (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: 

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

IN ELK BNP PARIBAS 
FORTIS KANTOOR

Dit document moet worden beschouwd als een mededeling van promotionele aard, 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: 15.000 NOK. 
■	Bedrag van de uitgifte: minimaal 15 miljoen NOK en maximaal 1,5 miljard NOK.
■	 ISIN-code: XS2049414084 – Reeks N191.
■	Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen 

aan het Engelse recht.

LOOPTIJD & 
PRIJS

Uitgifte- en betaaldatum: 12 november 2019.
Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde, namelijk 15.000 NOK per coupure.
Inschrijvingsprijs: 101% van de nominale waarde, dat is de uitgifteprijs plus de instapkosten.
Eindvervaldag: 12 augustus 2022. Dit is een looptijd van 2 jaar en 9 maanden.
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 TEN 
LASTE VAN DE 
BELEGGER

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs, verbonden aan de structurering en het beheer van de effecten
■	Eenmalige structureringskosten van 1,11% van de nominale waarde van het belegde bedrag. 
■	Terugkerende kosten van 0,30% (per jaar) van de nominale waarde van het belegde bedrag, of een totaal van 

maximum 0,825% indien de effecten tot de vervaldag worden aangehouden. 
	 De hierboven vermelde kosten geven slechts een indicatie en kunnen zowel stijgen als dalen in functie van de 

marktomstandigheden tijdens de inschrijvingsperiode. Het totaal kan echter niet hoger zijn dan 3,50%.
Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs
■	 Instapkosten: 1% van de nominale waarde van het belegde bedrag, ingehouden door BNP Paribas Fortis in haar 

hoedanigheid van verdeler. 
■	Wisselkoerskosten: maximum 1,30% afhankelijk van het bedrag (in EUR) van de transactie.
■	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 (max. 0,50%) 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 effecten 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).


