
De BNP PariBas Fortis FuNdiNg (Lu) CLimate Care Note 2026 
(afgekort BP2F Climate Care Note 2026) is een afgeleid instru-
ment, uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en 
gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen 
leent u geld aan de emittent die er zich in geen enkel geval 
toe verbindt 100% van de nominale waarde terug te betalen op 
de eindvervaldag. 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. 

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU)
Climate Care Note 2026

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

2  Hoewel de BP2F Climate Care Note 2026 focust op het thema van de ener-
gietransitie is het geen groene obligatie.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
■	 Looptijd van 6 jaar.
■	 Inschrijvingsprijs: 102% van de nominale waarde (1.020 EUR 

per coupure).
■	 De terugbetalings- en rendementsmodaliteiten zijn gekoppeld 

aan de Solactive Ethical Europe Climate Care Low Carbon-
index (Price) die samengesteld is uit 30 aandelen van Europese 
ondernemingen die beantwoorden aan strenge ESG-criteria 
(ecologie, samenleving en goed bestuur) EN over een ener-
gietransitiestrategie beschikken die des te overtuigender zal 
moeten zijn naarmate hun ecologische voetafdruk groter is.

■	 Risico op kapitaalverlies op de eindvervaldag bij een negatie-
ve evolutie van de index. Het potentiële verlies blijft evenwel 
beperkt tot maximaal 10%. Zelfs in het geval van een sterkere 
daling van de index zal het kapitaal dus voor minstens 90% 
van de nominale waarde worden terugbetaald (900 EUR per 
coupure), behalve bij faillissement of risico op faillissement 
van de emittent en/of de garant.

■	 Hefboomeffect: bij een gunstig verloop van de index zal de 
terugbetalingspremie gelijk zijn aan 130% van de positieve 
evolutie van de index.

ENERGIETRANSITIE
Veel Europese ondernemingen, uit verscheidene sectoren, zijn 
zich reeds bewust van hun rol in de strijd tegen de klimaat-
verandering en zijn al begonnen met het herzien van hun 
economisch model om op die manier hun ecologische voetaf-
druk te verkleinen. Dit engagement is echter niet voldoende. 
Uiteindelijk zullen alle bedrijven dezelfde weg moeten inslaan, 
goedschiks of kwaadschiks.

Met de BP2F Climate Care Note 20262 mikt u op het beurs- 
potentieel van Europese ondernemingen die, naarmate hun 
ecologische voetafdruk groter is, een groter engagement 
moeten vertonen om een energietransitie te realiseren. Uw 
potentieel rendement is immers gekoppeld aan de prestatie 
van de Solactive Ethical Europe Climate Care Low Carbon-index 
(Price) die samengesteld is uit zulke ondernemingen. Vermits 
u niet rechtstreeks in de aandelen uit de index belegt, wordt 
uw kapitaal niet blootgesteld aan het hoge risico van dat soort 
activa. Integendeel, u weet vanaf het begin dat, in geval van een 
ongunstig verloop van de index op de eindvervaldag, het kapi-
taalverlies beperkt zal blijven tot maximaal 10%, zelfs in het 
geval van een sterkere terugval. Daartegenover staat dat u van 
een hefboomeffect zal kunnen profiteren indien de index stijgt 
ten opzichte van zijn beginniveau: de terugbetalingspremie zal 
gelijk zijn aan 130% van de elke positieve prestatie van de index.

Goed om te weten: het bedrag dat u overschrijft naar de emittent 
wordt niet specifiek belegd in activa die voldoen aan duurzaam-
heidscriteria. Enkel uw potentieel rendement is gekoppeld aan 
een index die duurzame selectiecriteria toepast.

AFGELEID INSTRUMENT

Risico op 
kapitaalverlies  
beperkt1 tot 
maximaal 10% op de 
eindvervaldag

Fiscaliteit
Terugbetalings- 
premie onderworpen 
aan roerende  
voorheffing

Looptijd
6 jaar
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SAMENSTELLING VAN DE INDEX OP 16.12.2019

# Onderneming Land Sector

1 Adecco Group AG Zwitserland Diensten

2 Allianz SE Duitsland Verzekeringen

3 Assicurazioni Generali SpA Italië Verzekeringen

4 AXA SA Frankrijk Verzekeringen

5 BIC (Société) SA Frankrijk Consumptie

6 Bouygues SA Frankrijk Holding

7 BT Group plc Verenigd 
Koninkrijk Telecommunicatie

8 Cie générale des Éts Michelin Frankrijk Automobiel

9 Electrolux AB Zweden Huishoudelektro

10 Getlink SE Frankrijk Voorzieningen

11 Hugo Boss Duitsland Confectie

12 Industria de Diseno Textil SA Spanje Confectie

13 Kingfisher plc Verenigd 
Koninkrijk Distributie

14 Marks & Spencer Group plc Verenigd 
Koninkrijk Distributie

15 Munich RE Zwitserland Verzekeringen

# Onderneming Land Sector

16 Nokia Oyj Finland Telecommunicatie

17 Nokian Renkaat Oyj Finland Automobiel

18 Publicis Groupe SA Frankrijk Reclame

19 Randstad NV Nederland Diensten

20 Rexel SA Frankrijk Distributie

21 Roche Holding SA Zwitserland Gezondsheidszorg

22 Royal KPN NV Nederland Telecommunicatie

23 Rubis SCA Frankrijk Infrastructuur

24 SKF AB Zweden Industrieel materieel 

25 Swiss Re Zwitserland Verzekeringen

26 Telefonica Deutschland Holding AG Duitsland Telecommunicatie

27 Telefonica SA Spanje Telecommunicatie

28 Telenet Group Holding NV België Telecommunicatie

29 Vodafone Group plc Verenigd 
Koninkrijk Telecommunicatie

30 Zurich Insurance Group AG Zwitserland Verzekeringen

Bron: Solactive

DE SOLACTIVE ETHICAL EUROPE CLIMATE CARE LOW 
CARBON-INDEX (PRICE)
De Solactive Ethical Europe Climate Care Low Carbon-index 
(Price) is het resultaat van een 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 Ethical Europe Climate Care Low Carbon-index 
(Price) werd gelanceerd in juli 2019 en beoogt de beursprestaties 
van 30 Europese ondernemingen, met hoge geschatte dividenden 
en een relatief lage historische volatiliteit, te weerspiegelen. Die 
30 ondernemingen hebben met succes diverse tests van Vigeo 
Eiris doorstaan in verband met de sociale verantwoordelijkheid 
en de ecologische voetafdruk van hun onderneming.

De samenstelling van de index wordt om de 3 maanden herzien, 
waardoor aandelen die niet langer aan de duurzame en/of finan-
ciële selectiecriteria voldoen eruit kunnen worden verwijderd.

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

NUTTIGE TOELICHTING
Sommige zeer vervuilende sectoren, zoals de energiesector, 
bestaan uit ondernemingen met een zeer hoge CO2-uitstoot 
(categorie D). Die ondernemingen worden niet uit de selectie 
geweerd, maar er wordt wel een striktere methodologie op 
toegepast: hun energietransitiestrategie moet tot de meest 
ambitieuze binnen hun sector behoren, met concrete doel-
stellingen om hun ecologische voetafdruk te verlagen. 
Op 11 december 2019 bevatte de index geen enkele onder-
neming uit de energiesector.  

GOED OM TE WETEN
De samenstelling en de evolutie van de Solactive Ethical 
Europe Climate Care Low Carbon-index (Price) kan u volgen 
op de website https://www.solactive.com/indices/?se=1& 
index=DE000SLA8MR5

INDEX VAN HET TYPE ‘PRICE’
De Solactive Ethical Europe Climate Care Low Carbon-index 
die aan de Note is gekoppeld, is van het type ‘Price’. 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.

https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA8MR5
https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA8MR5
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SELECTIEMETHODE VOOR DE 30 AANDELEN 

2 Geen uitkering van 
dividenden
Hoewel een van de selec-
tiecriteria van de aandelen 
in de index betrekking 
heeft op de dividenden die 
ze zullen uitkeren, heeft 
de belegger geen recht op 
die dividenden.

1  Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk, België, 
Luxemburg, Nederland, 
Zwitserland, Italië,  
Spanje, Portugal,  
Verenigd Koninkrijk,
Ierland, Denemarken, 
Zweden, Finland, 
Noorwegen en 
Griekenland.

3 Volatiliteit  
De aandelen zijn onder-
hevig aan opwaartse 
en neerwaartse koers-
bewegingen. 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. 

BELEGGINGSUNIVERSUM  
=  meer dan 700 Europese aandelen die werden geanalyseerd door Vigeo Eiris en genoteerd 

staan op een rijpe1 Europese markt.

 UITSLUITINGEN GEKOPPELD AAN DE TOWARDS SUSTAINABILITY-NORM 
Meer informatie over deze norm vindt u op de site 
https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm.
Uitsluiting van de ondernemingen die betrokken zijn bij  
■	 schendingen van het Global Compact van de Verenigde Naties;
■	 controversiële sectoren zoals die van wapens, kernwapens, tabak, steenkool, bitumineus zand, schalieolie, conventionele fossiele 

energie (behalve indien de onderneming meer dan 40% van haar inkomsten haalt uit hernieuwbare energie), elektriciteitsopwek-
king (behalve indien de voetafdruk van de geproduceerde elektriciteit lager is dan 315 gram CO2 per kWh). 

¨ Het universum is beperkt tot ongeveer 170 aandelen. 

 OVEREENSTEMMING MET DE ESG-CRITERIA 
Vigeo Eiris geeft elke onderneming een score op basis van de manier waarop zij beantwoordt aan 
de criteria in verband met ecologie, samenleving en goed bestuur.

‘Best in class’-benadering
Selectie van de ondernemingen die een Vigeo 
Eiris-score behalen die
1/ minstens 40 op 100 bedraagt
EN
2/ hoger is dan de gemiddelde score in hun 
activiteitensector.

Uitsluitingsfilters
Uitsluiting van ondernemingen die betrokken 
zijn bij kritieke controverses met betrekking 
tot de overeenkomsten van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, de Rechten van de mens 
of het milieu.
Uitsluiting van ondernemingen die sterk 
betrokken zijn bij bewapening en nucleaire 
activiteiten.

¨ Het universum is beperkt tot ongeveer 300 aandelen.

 ‘CLIMATE CARE’-BEOORDELING DOOR VIGEO EIRIS
Beoordeling van de ecologische voetafdruk
Vigeo Eiris kent ondernemingen een score 
toe op basis van hun CO2-uitstoot en verdeelt 
hen in 4 categorieën:
A. Gematigde CO2-uitstoot 
B. Aanzienlijke CO2-uitstoot
C. Hoge CO2-uitstoot
D. Zeer hoge CO2-uitstoot

Evaluatie van de energietransitiestrategie
Elke sector krijgt te maken met verschillen-
de milieu-uitdagingen. Bijgevolg worden alle 
ondernemingen geëvalueerd op basis van 
specifieke criteria voor hun sector en krij-
gen ze een score op 100 in functie van het 
engagement en de dynamiek die de onder-
neming vertoont met betrekking tot haar 
energietransitiebeleid. 

Vigeo Eiris houdt zowel rekening met de CO2-uitstoot als met de energietransitiescore. Hoe 
groter de ecologische voetafdruk van een onderneming, hoe meer die zich moet engageren 
via een ambitieuze energietransitiestrategie.

Ecologische voetafdruk  
A of B
C
D

Energietransitiescore
hoger dan 40 op 100 EN hoger dan de gemiddelde score in de sector 
hoger dan 50 op 100 EN hoger dan de gemiddelde score in de sector 
de hoogste score van de sector EN hoger dan 50 op 100 

¨ Het universum is beperkt tot ongeveer 200 aandelen.

 FINANCIËLE CRITERIA
Goede liquiditeit: uitsluiting van aandelen met een gemiddeld dagelijks omzetvolume van minder dan 5 miljoen euro over 20 dagen.
Geschat dividendrendement2: uitsluiting van de helft van de ondernemingen met de laagste geschatte dividendrendementen 
(gemiddeld dividend geschat op een horizon van 12 maanden gedeeld door de huidige koers van het aandeel).
Volatiliteit3: Selectie van de 30 aandelen met de laagste historische volatiliteit.
Sectorale beperking: maximum 6 aandelen per sector. 
De 30 geselecteerde aandelen worden vervolgens omgekeerd evenredig gewogen aan hun volatiliteit.  

  SOLACTIVE ETHICAL EUROPE CLIMATE CARE LOW CARBON-INDEX
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Negatief voorbeeld Neutraal voorbeeld Positief voorbeeld

Eindprestatie van de index2 -25% 8% 16%

Toegekende terugbetalingspremie1 / 8 x 130% = 10,4% 16 x 130% = 20,8%

Terugbetaling1 op de eindvervaldag 90% 110,4% 120,8%

Actuarieel rendement3 -2,06% 1,33%4 2,86%4

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 PRIIP’s-
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

1 Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de garant.  2   Gemiddelde eindprestatie zoals hierboven berekend. 
3   Op basis van de inschrijvingsprijs van 102%.     4   Voor inhouding van de roerende voorheffing

POTENTIEEL RENDEMENTSMECHANISME
Op de eindvervaldag, namelijk op 12 februari 2026, worden de terugbetalings- en rendementsmodaliteiten van de BP2F Climate Care 
Note 2026 bepaald door de evolutie van de Solactive Ethical Europe Climate Care Low Carbon-index (Price) ten opzichte van zijn 
initiële waarde.

■	 Indien de index gedaald is, zal de terugbetaling als volgt 
worden berekend:

 100% - het percentage van de indexdaling met een maximum 
van 10%, dat is een minimale terugbetaling van 90% van de 
nominale waarde1 (900 EUR per coupure).

■	 Indien de index stabiel is gebleven of gestegen is, zal de 
BP2F Climate Care Note 2026 recht1 geven op: 
-  de terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde 

(1.000 EUR per coupure), en 
-  een terugbetalingspremie gelijk aan 130% van de positieve 

prestatie van de index, hoe groot die ook is.

BECIJFERDE VOORBEELDEN
De volgende voorbeelden gelden louter als illustratie. Ze zijn geen voorspelling van de toekomstige evolutie van de Solactive Ethical 
Europe Climate Care Low Carbon-index (Price) en geven geen enkele indicatie over het eindrendement. 

INDEXWAARDEN
Beginwaarde: slotkoers van 3 februari 2020.
Eindwaarde: gemiddelde van de slotkoersen op de volgen-
de 19 observatiedata: 29 juli, 29 augustus, 30 september, 
29 oktober, 29 november en 30 december 2024, 29 januari, 
28 februari, 31 maart, 29 april, 30 mei, 30 juni, 29 juli, 29 
augustus, 29 september, 29 oktober, 1 december en 29 
december 2025, en 29 januari 2026.
Eindprestatie: de eindprestatie zoals hierboven berekend, 
kan zowel hoger als lager zijn dan de werkelijke prestatie 
van de index op de eindvervaldag.

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 aanprijzing in van het 
financieel instrument.

■ de supplementen van 8 augustus 2019, 30 september 
2019 en 29 november 2019, en alle mogelijke toekomstige 
supplementen,

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

■ de Final Terms, opgesteld in het Engels, van 27 december 2019.

Die documenten zijn samen met het Essentiële-informatiedo-
cument en een Nederlandse samenvatting van het Basispro- 
spectus 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 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 Climate Care Note 2026 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-2020/N198/Final-terms.pdf
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BELANGRIJKSTE RISICO’S 
■	 De terugbetaling van het kapitaal aan 100% van de nomina-

le waarde is niet in alle gevallen voorzien: in geval van een 
negatieve evolutie van de Solactive Ethical Europe Climate Care 
Low Carbon-index (Price) op de eindvervaldag zal de belegger 
kapitaalverlies lijden. Dat verlies zal evenwel beperkt zijn tot 
maximaal 10%, zelfs indien de index een sterkere terugval kent.

■	 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).

■	 Risico met betrekking tot de index: er is slechts een beperkte 
historiek beschikbaar voor de Solactive Ethical Europe Climate 
Care Low Carbon-index (Price) gezien die pas in juli 2019 werd 
gelanceerd. In geval van een uitzonderlijke gebeurtenis met 
de index (schorsing, niet-publicatie), zal de berekeningsa-
gent (BA) van de Notes, in dit geval BNP Paribas Fortis, de 
houders hiervan op de hoogte brengen en bepaalde maatre-
gelen 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 onderliggen-
de 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 publi-
ceert, zal de BA overgaan tot de waardebepaling van de index 
en de andere bedragen zoals voorzien in de definitieve voor-
waarden van de Notes.

■	 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 (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 90% van de nominale waarde 
geldt enkel op de eindvervaldag. In de tussentijd schommelt de 
prijs (stijging of daling) van dit afgeleid instrument afhankelijk 
van parameters zoals de financiële gezondheid van de emittent 
en de garant, de evolutie van de onderliggende index 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.

STEUN VOOR REFOREST’ACTION 
Bossen spelen een zeer belangrijke rol in de klimaatbeheersing. 
Zij alleen al vertegenwoordigen 37% van het noodzakelijke 
verminderingspotentieel van de koolstofuitstoot om de tempe-
ratuursstijging tegen 2030 onder de 2°C te houden. In dat 
opzicht is de herbebossing van onze planeet een onvermijdelij-
ke klimaatstrategie. 

De BP2F Climate Care Note 2026 maakt het mogelijk om beleg-
gen te koppelen aan de strijd tegen de klimaatverandering. 
Concreet betekent dit dat de emittent er zich, op het einde 
van de inschrijvingsperiode, toe verbindt een klein deel van 
de structureringskosten1 die hij ontvangt (namelijk 0,23% van 
het totale nominale bedrag van de uitgifte) door te storten 
aan Reforest’Action. Die bijdrage zal worden gebruikt voor de 
financiering van herbebossingsprojecten. Dit brengt geen extra 
kosten mee voor de belegger.

In dat verband moet worden opgemerkt dat de BP2F Climate 
Care Note 2026 geen groene obligatie is. De belegger moet er 
zich van bewust zijn dat zijn kapitaal niet specifiek belegd wordt 
in activa die beantwoorden aan duurzaamheidscriteria. Enkel 

het rendement is gekoppeld aan een index die, onder andere, 
duurzame criteria handhaaft.

1  Een overzicht van de kosten vindt u in de rubriek ‘Kosten ten laste van de 
belegger’ op pagina 6.

Reforest’Action is een sociale onder-
neming die werd opgericht in 2010. Ze 
maakt het mogelijk voor particulieren en 

ondernemingen om op concrete wijze mee te helpen aan de 
herbebossing van onze planeet. Sinds haar oprichting heeft 
Reforest’Action, met de hulp van een duizendtal ondernemin-
gen en meer dan 100.000 burgers, meer dan 3 miljoen bomen 
geplant. Dat heeft een positieve impact op de levensomstan-
digheden van meer dan 30.000 mensen wereldwijd. 

Meer informatie over Reforest’Action en haar herbebossings-
projecten vindt u op de website www.reforestaction.com/ 
(enkel in het Frans en het Engels). 



 6/6 >FLASH INVEST - JANUARI 2020

01
.2

02
0 

/ V
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: I

. V
an

 A
el

st
 -

 B
N

P 
Pa

ri
ba

s 
Fo

rt
is

 N
V,

 W
ar

an
de

be
rg

 3
 –

 1
00

0 
Br

us
se

l –
 R

PR
 B

ru
ss

el
 –

 B
TW

 B
E 

04
03

.1
99

.7
02

.

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 28 december 2019 (9 u.) tot en met 31 januari 2020 (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: 1.000 EUR. 
■	Bedrag van de uitgifte: minimaal 3 miljoen EUR en maximaal 100 miljoen EUR.
■	 ISIN-code: XS2089951110  - Reeks N198.
■	Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen 

aan het Engelse recht.

LOOPTIJD & 
PRIJS

Uitgifte- en betaaldatum: 12 februari 2020.
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: 12 februari 2026. Dit is een looptijd van 6 jaar.
Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling tegen minimaal 90% 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 1,51% van de nominale waarde van het belegde bedrag. 
■	Terugkerende kosten van 0,20% (per jaar) van de nominale waarde van het belegde bedrag, namelijk 1,20% 

indien de effecten worden aangehouden tot de eindvervaldag. 
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 4,50%.
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 (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 op de secundaire markt: TOB van 0,35% (met een maximum van 1.600 EUR per verrichting).

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.


