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OBLIGATIE IN VREEMDE MUNT  

Recht op 
terugbetaling1 
tegen 100% van de 
nominale waarde in NOK 
op de eindvervaldag

Noorse kroon
Wisselrisico

Looptijd
3 jaar

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
■	 De BNP PariBas Fortis NoK 2,15% 10032023 is een schuldin-

strument uitgegeven door BNP Paribas Fortis NV (BE). Door 
in te tekenen, leent u geld aan de emittent die zich verbindt 
tot de jaarlijkse uitkering van een coupon en tot de terug-
betaling tegen 100% van de nominale waarde (10.000 NOK 
per coupure) op de eindvervaldag. Bij faillissement of risico op 
faillissement van de emittent loopt u evenwel het risico op de 
eindvervaldag de bedragen waarop u recht hebt niet terug te 
krijgen, evenmin als het belegde bedrag.

■	 Uitgifte in Noorse kroon (NOK), wat een wisselrisico inhoudt 
bij de omzetting van de bedragen van NOK naar EUR.

■	 Looptijd: 3 jaar.
■	 Coupon van 2,15% (bruto in NOK), jaarlijks te betalen1 op  

10 maart.
■	 Op basis van de inschrijvingsprijs van 101,375% (namelijk 

10.137,50 NOK per coupure) en uitgaand van een terugbetaling 
tegen 100% (in NOK) op de eindvervaldag, bedraagt het actuarieel 
brutorendement 1,676%. Dit is een actuarieel nettorendement2 
van 1,037% na aftrek van de roerende voorheffing van 30%. 

1 Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent.
2 Rendement op basis van de inschrijvingsprijs, zonder rekening te houden 

met de andere kosten (zie pagina 4) en/of enig andere fiscale regeling die 
eventueel van toepassing is.

DE NOORSE KROON (NOK)
Volgens de Noorse centrale bank, de Norges Bank, zou het 
BBP in 2019 (op jaarbasis) met 2,7% kunnen stijgen. De Noorse 
economie blaakt van gezondheid en dat is het resultaat van 
stabiele en solide fundamenten die het haar mogelijk hebben 
gemaakt om weerstand te bieden aan de wereldwijde conjunc-
tuurvertraging. De Norges Bank heeft geen moment geaarzeld 
om in te zwemmen tegen de stroom van de andere centrale 
banken van onze planeet om zo de onderliggende inflatie terug 
te brengen op de vooropgestelde 2%: binnen het jaar verhoog-
de ze viermaal haar richttarief. Ook de zwakke positie van de 
Noorse kroon, die als ondergewaardeerd wordt bevonden, heeft 
aanleiding gegeven tot deze monetaire verstrakking. 

In oktober 2019 heeft de Norges Bank geopteerd voor een mo-
netaire status-quo en baseerde ze zich hiervoor op meer gema-
tigde groeivooruitzichten, dicht bij de doelstelling aanleunende 
inflatieprognoses en een minder krappe arbeidsmarkt. 

Na een lange neerwaartse trend – vrij verrassend gezien de 
sterke economische fundamenten – is de Noorse kroon zich 
in november 2019 beginnen te herstellen ten opzichte van de 
euro. De groei- en renteverschillen die duidelijk in het voordeel 
spelen van Noorwegen, zouden deze herwaardering kunnen on-
dersteunen. (bron: BNP Paribas Fortis, 13.01.2020)

De BNP PariBas Fortis NOK 2,15% 10032023 is bedoeld om di-
versifiëring aan te brengen in een mooi uitgebalanceerde obli-
gatieportefeuille.
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Op 13 januari 2020 was 1 EUR 9,9030 NOK waard.

Om een coupure van 10.000 NOK te verkrijgen aan die koers, zou 
u 1.009,79 EUR moeten betalen (zonder kosten).

Indien de Noorse kroon op de eindvervaldag 10% verzwakt is ten 
opzichte van de euro, namelijk 11,0033 NOK voor 1 EUR, krijgt 
u nog slechts 908,81 EUR voor uw coupure van 10.000 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 9,0027 NOK voor 1 EUR, dan zal u  
1.110,77 EUR krijgen voor uw coupure van 10.000 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

Bron: Bloomberg (gegevens van 13.01.2020)
De toekomstige evolutie van de Noorse kroon kan geenszins worden gegarandeerd.
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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.
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BELANGRIJKSTE RISICO’S VAN DEZE UITGIFTE 
■	 Wisselrisico: deze obligatie is uitgegeven in Noorse kroon. Dit 

betekent dat de belegger op de eindvervaldag een bedrag in 
NOK kan ontvangen dat, omgezet in EUR, lager kan uitvallen 
dan het oorspronkelijk belegde bedrag in EUR. Het wisselrisi-
co bestaat eveneens op het moment dat de coupons worden 
geconverteerd in NOK. Dit risico is zelfs groter voor de beleg-
gers die geen rekening in NOK hebben en waarvoor de betaling 
van de interesten en de terugbetaling van het kapitaal dus 
automatisch worden omgezet in EUR. 

■	 Kredietrisico: In geval de emittent failliet gaat of dreigt te 
gaan, loopt de belegger het risico zijn belegde kapitaal niet 
terug te krijgen op de eindvervaldag. Indien de afwikkelings-
autoriteit in het kader van de maatregelen betreffende het 
herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleg-
gingsondernemingen vaststelt dat de emittent faalt of 
waarschijnlijk falende is, kan ze beslissen om maatrege-
len 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 
kapitaal (aandelen).

■	 Liquiditeitsrisico: deze obligatie wordt niet genoteerd op een 
gereglementeerde markt. BNP Paribas Fortis verzekert de liqui-
diteit ervan door op te treden als koper of zo nodig als verkoper, 
behalve bij uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn 
effecten zou willen doorverkopen voor de eindvervaldag of die 
deze effecten zou willen kopen nadat de inschrijvingsperiode 
is beëindigd, zal ze moeten verkopen/aankopen 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 (10.000 NOK). In geval van verkoop voor de 
eindvervaldag moet rekening worden gehouden met de winst-
marge van de makelaar, de transactiekosten, de wisselmarge, 
taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de 
rubriek ‘Kosten ten laste van de belegger’ op pagina 4).

■	 Risico op prijsschommeling van het effect (marktrisico): het 
recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (in 
NOK) geldt alleen op de eindvervaldag.  In de tussentijd schom-
melt de prijs van deze obligatie in vreemde munt afhankelijk 
van parameters zoals de financiële gezondheid van de emit-
tent, de algemene evolutie van de rente en de volatiliteit van de 
markten. Als de marktrente stijgt na uitgifte van deze obligatie 
en alle andere zaken onveranderd blijven, daalt de prijs van de 
obligatie. Omgekeerd zal de koers van de obligatie stijgen als de 
marktrente daalt en alle andere zaken onveranderd blijven.

PROSPECTUS 
Het Prospectus bestaat uit
■	het Basisprospectus ‘Euro Medium Term Note Programme’ (EMTN) op datum van 5 juni 2019, opgesteld in het Engels en goed-

gekeurd door de ‘Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)’ in Luxemburg. De goedkeuring van de CSSF houdt geen
beoordeling in van de opportuniteit of de kwaliteit van de obligatie in vreemde munt,
■	het supplement van 8 oktober 2019, en alle mogelijke toekomstige supplementen,
■	de specifieke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het Nederlands, en
■	de Final Terms van 31 januari 2020, opgesteld in het Engels.

Deze documenten en een samenvatting van het Basisprospectus in het Nederlands zijn gratis verkrijgbaar 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 INZAKE BELGISCH RECHT
De Emittent heeft de onrechtmatige bedingen, opgenomen in het Basisprospectus, niet toepasselijk gemaakt via de Final Terms.

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Legaldoc/Prospectus/Luxembourg2019.pdf
https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2020/1115/Final-terms.pdf
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Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV. Het bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, noch beleggings-
onderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onder- 
worpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. 

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 februari 2020 (9u) tot en met 28 februari 2020 (16u). 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

IN ELK BNP PARIBAS 
FORTIS KANTOOR
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BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
van deze uitgifte

EMITTENT BNP Paribas Fortis NV, Belgisch filiaal van BNP Paribas.
Rating: A2 (stable outlook) bij Moody’s, A+ (stable outlook) bij Standard & Poor’s et A+ (stable outlook) bij Fitch. 
Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de 
effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd 
of opgeheven.
Meer informatie over de ratings vindt u op www.bnpparibasfortis.com/nl/investeerders/ratings-bankentiteiten.

EFFECTEN Nominale waarde per coupure: 10.000 NOK.
Bedrag van de uitgifte: minimaal 10 miljoen NOK en maximaal 900 miljoen NOK. De criteria die de emittent zal 
gebruiken om het eindbedrag van de emissie te bepalen, worden vermeld in Deel B van de Final Terms.
ISIN-code: BE6318500178 - Reeks 1115.
Niet achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen 
aan het Engelse recht.

LOOPTIJD Uitgifte- en betaaldatum: 10 maart 2020.
Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde (10.000 NOK per coupure). 
Inschrijvingsprijs: 101,375% (10.137,50 NOK per coupure), dat is de uitgifteprijs plus de instapkosten (zie hieronder).
Eindvervaldag: 10 maart 2023, dit komt overeen met een looptijd van 3 jaar. 
Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (dus 10.000 NOK per coupure) 
op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent. 

KOSTEN TEN 
LASTE VAN DE 
BELEGGER

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs
■	 Eenmalige structureringskosten van maximum 1% van de nominale waarde van het belegde bedrag.
Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs
■	 Instapkosten: 1,375% van de nominale waarde van het belegde bedrag, ingehouden door BNP Paribas Fortis 

in haar hoedanigheid van verdeler in het kader van dit openbaar aanbod.
■ Koersmarge: maximum 1,30% in functie van het transactiebedrag (in EUR).
■	 Andere kosten: raadpleeg de brochure ‘Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen’ voor uitge-

breide informatie over de andere kosten met betrekking tot de diensten die BNP Paribas Fortis aan haar 
klanten verleent (met name de winstmarge van de makelaar, 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) in België  
Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële instelling 
zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing (RV). 
Deze roerende voorheffing 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 toepas-
sing is. 

Taks op beursverrichtingen (TOB)  
■	 Geen TOB 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).

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 BNP PariBas Fortis NoK 2,15% 
10032023 op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies 


