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■

Potentiële terugbetalingspremie
onderworpen aan
de roerende voorheffing

De BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Note Deep Value
World 2031 (afgekort BP2F C allable Note Deep Value World
2031) 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 aan
de emittent die er zich toe verbindt op de eindvervaldag of
bij vervroegde terugbetaling 100% van de nominale waarde
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.

■

■

1

Looptijd van minimaal 3 jaar en maximaal 10 jaar.
Inschrijvingsprijs: 102% van de nominale waarde (1.020 EUR
per coupure).
Recht1 op terugbetaling van 100% van de nominale waarde
(namelijk 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag of bij
vervroegde terugbetaling naar keuze van de emittent.
Potentiële terugbetalingspremie gekoppeld aan de evolutie
van de Solactive Deep Value World MV ex-DA-index (Price
Return of PR) die 50 aandelen van internationale ondernemingen, geselecteerd volgens een methode die fundamentele
en specifieke kwantitatieve filters combineert (meer uitleg
hierover op pagina’s 2 en 3). Deze premie wordt uitbetaald op
de eindvervaldag en zal gelijk zijn aan 100% van elke eventuele positieve evolutie van de index.
Vanaf het einde van het derde jaar behoudt de emittent zich
het recht voor om over te gaan tot de vervroegde terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde. De kans op een
vervroegde terugbetaling is zeer klein. Indien de emittent
besluit dit recht uit te oefenen, zal hij dat waarschijnlijk op
het einde van de looptijd van de Note doen indien de Solactive
Deep Value World MV ex-DA-index (PR) sterk gestegen is.
Als de emittent beslist over te gaan tot een vervroegde
terugbetaling, heeft de belegger recht1 op een terugbetalingspremie gelijk aan 3% vermenigvuldigd met het aantal
jaren dat sinds de uitgiftedatum verstreken is.
Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of
de garant.
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EEN ‘DEEP VALUE’-INSPIRATIESTRATEGIE
Een ‘Deep Value’-inspiratiestrategie mikt op het realiseren van een potentieel aantrekkelijk rendement door te proberen die aandelen te identificeren die niet alleen het beste beurspotentieel hebben, maar ook over een solide weerstandscapaciteit beschikken in
periodes van zwakke groei of bij moeilijke marktomstandigheden.
De groeiende belangstelling voor dit soort strategieën en ook de moeilijkheid om ze toe te passen, verklaren het ontstaan van
gespecialiseerde indices zoals de Solactive Deep Value World MV ex-DA-index (PR). Die index bestaat uit aandelen uit de hele wereld
die op basis van een combinatie van een ‘Deep Value’-inspiratiemethodologie en andere financiële criteria worden geselecteerd.
Door de koppeling aan deze index kan via de BP2F C allable Note Deep Value World 2031 een globale portefeuille verder worden
gediversifieerd door er een ‘Deep Value’-inspiratiestrategie in te integreren, zonder rechtstreeks in aandelen te beleggen.

De index

SOLACTIVE DEEP VALUE WORLD MV EX-DA (PR)
De Solactive Deep Value World MV ex-DA-index (PR) werd
gelanceerd in juni 2018 en is het resultaat van een nauwe
samenwerking tussen BNP Paribas, Vigeo Eiris en Solactive.
■

■

Vigeo Eiris is een onafhankelijk internationaal ESG (ecologie,
samenleving en goed bestuur) onderzoeks- en dienstenbureau ten behoeve van beleggers, privéorganisaties, openbare
organisaties en verenigingen.
Solactive, dat werd opgericht in 2007, is een Duitse leverancier gespecialiseerd in de ontwikkeling, de berekening en het
beheer van financiële marktindices.
Uitgebreide informatie over die twee partners vindt u op
www.vigeo.com en www.solactive.com.

GOED OM TE WETEN

U vindt de samenstelling en het verloop van de Solactive
Deep Value World MV ex-DA-index (PR) op de website
www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA5WV2.

INDEX VAN HET TYPE ‘PRICE RETURN’

De Solactive Deep Value World MV ex-DA-index die aan de
Note is gekoppeld, is van het type ‘Price Return (PR)’. 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.

De index heeft tot doel de prestatie van een dynamische korf van 50 wereldwijde aandelen aan te bieden, die werden geselecteerd
op basis van een strikte methode die fundamentele filters combineert met kwantitatieve filters.
Fundamentele filters
1. Goede solvabiliteit
2. Stabiliteit op lange
termijn
3. Aantrekkelijke
waardering

Kwantitatieve filters
1. Goede liquiditeit
2. Hoog geschat
dividendrendement
3. Lage volatiliteit

Om aandelen die niet meer voldoen aan de selectiecriteria zo
snel mogelijk uit de selectie te verwijderen, wordt de samenstelling van de index om de 3 maanden herzien volgens de
methode beschreven op pagina 3.

Bovendien sluit de index, zoals in de naam wordt aangegeven door de vermelding ‘ex-DA’ (voor ‘ex Disputable Activities’), de volgende
ondernemingen uit die een grote betrokkenheid hebben bij controversiële activiteiten, zoals wapens, tabak of kernenergie (zie ‘Filter
met betrekking tot controversiële activiteiten’ op pagina 3).
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SELECTIEMETHODE VOOR DE 50 AANDELEN IN DE INDEX
BELEGGINGSUNIVERSUM

= ongeveer 1.900 aandelen van ondernemingen die genoteerd staan op de beurzen van Noord-Amerika, Australië, Hong Kong,
Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Singapore en 15 Europese landen, met uitsluiting van de aandelen die niet over een gemiddeld
dagelijks omzetvolume van minstens 10 miljoen EUR beschikken over een periode van 1 maand en een periode van 6 maanden.

FILTER 1: FUNDAMENTELE FILTERS (DEEP VALUE)

Elke onderneming krijgt een ‘Deep Value’-score tussen 0 en 7.
Die score is gelijk aan de som van solvabiliteits-, stabiliteits- en waarderingsscores die berekend
worden op basis van de verschillende financiële ratio’s.
1. Solvabiliteitsscore (tussen 0 en 2)
1. Analyse van de schuldlast van de onderneming. Die moet redelijk blijven ten opzichte van
de operationele resultaten van de onderneming.
2. Analyse van de mogelijkheid van de onderneming om het hoofd te bieden aan haar netto
financiële lasten.
¨ Identificatie van de financieel gezonde ondernemingen.
2. Stabiliteitsscore (tussen 0 en 2)
1. Analyse van de door de onderneming uitgekeerde dividenden tijdens de voorbije 10 jaar.
2. Analyse van de door de onderneming gerealiseerde winst tijdens de voorbije 10 jaar.
¨ Identificatie van de ondernemingen die mogelijk goede prestaties op lange termijn kunnen
bieden.
3. Waarderingsscore (tussen 0 en 3)
Analyse van de waardering ten opzichte van de verschillende financiële ratio’s: de koers/
winstverhouding van de afgelopen 5 jaar, het product van deze verhouding en de boekhoudkundige waarde van de onderneming en het geschatte winstrendement over een periode van
12 maanden.
¨ Identificatie van de aandelen die voldoende ‘goedkoop’ zijn ten aanzien van hun geschatte
toekomstig rendement.
Om geselecteerd te worden, moet een onderneming een ‘Deep Value’-score van minstens 4 behalen én een score van minstens 1 voor de drie onderliggende scores.
¨ Het universum wordt herleid tot ongeveer 747 aandelen.

FILTER 2: FILTER MET BETREKKING TOT CONTROVERSIËLE ACTIVITEITEN

Uitsluiting van ondernemingen die, volgens de criteria van Vigeo Eiris, sterk betrokken zijn bij de
volgende controversiële activiteiten: alcohol, bewapening, kansspelen, kernenergie, pornografie,
tabak en fossiele energie.
¨ Het ’Deep Value’-universum wordt beperkt tot 665 aandelen.

FILTER 3: FILTER MET BETREKKING TOT HET GESCHATTE DIVIDENDRENDEMENT

Selectie van de 25% aandelen met de hoogste geschatte dividendrendementen1 (gemiddeld dividend geschat op een horizon van 12 maanden gedeeld door de koers van het aandeel), met een
minimum van 10% aandelen binnen elk van de 3 geografische zones.
¨ Het universum wordt herleid tot ongeveer 165 aandelen.

1 Geen uitkering van
dividenden

Hoewel een van de selectiecriteria van de aandelen
in de index betrekking
heeft op de dividenden
die ze uitkeren, heeft de
belegger geen recht op die
dividenden.
2 Volatiliteit

Aandelen zijn onderhevig
aan opwaartse en
neerwaartse 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 gemiddeld rendement
schommelt.

FILTER 4: VOLATILITEIT

De aandelen die voldoen aan de eerder vermelde criteria worden vervolgens onderling gecombineerd om alle mogelijke portefeuilles
samen te stellen (die voldoen aan de vereisten hieronder) en beoordeeld op hun volatiliteit2 in het verleden.
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.

Conclusie

De portefeuille die in het verleden de laagste volatiliteit over 6 maanden had, wordt weerhouden.

SOLACTIVE DEEP VALUE WORLD MV EX-DA-INDEX (PR)

Die strikte methode maakt het mogelijk een portefeuille samen te stellen die geografisch gediversifieerd is met internationale
aandelen die, in vergelijking met andere aandelen uit het basisuniversum,
■ voldoende liquide en financieel gezond zijn,
■ een waardering hebben die een groeipotentieel suggereert,
■ relatief stabiele winsten in het verleden en een relatief hoog verwacht dividendrendement hebben, en
■ samen de portefeuille vormen die in het verleden de laagste volatiliteit had.
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SAMENSTELLING VAN DE INDEX OP 19.10.2020
#

Onderneming

Land

Sector

#

Onderneming

Land

Sector

1

AbbVie Inc

Verenigde
Staten

Farmacie

26

Guandong Investment Ltd

Hong Kong

Diensten

2

Adecco Group AG

Zwitserland

Diensten

27

H&R Block Inc

Verenigde
Staten

Financiële diensten

3

Admiral Group plc

Verenigd
Koninkrijk

Financiën

28 Hengan International Group Co Ltd

China

Consumptiegoederen

4

Agricultural Bank of China Ltd

China

Financiën

29

Industrial & Commercial Bank of
China Ltd

China

Financiën

5

Aurizon Holdings Ltd

Australië

Logistiek

30

Japan Post Bank Co Ltd

Japan

Financiën

6

Bank of China Ltd

China

Financiën

31

Japan Post Holdings Co Ltd

Japan

Financiën

7

Bank of Communications Co Ltd

China

Financiën

32

LafargeHolcim Ltd

Zwitserland

Bouwmaterialen

8

BASF SE

Duitsland

Chemie

33

Mitsubishi UFJ Financial Group

Japan

Financiën

9

BOC Hong Kong (Holdings) Ltd

Hong Kong

Financiën

34

Mixi Inc

Japan

Software

10

Canon Inc

Japan

Technologie

35

Mizuho Financial Group Inc

Japan

Financiën

11

Centamin plc

Jersey

Basismateriaal

36

MSC Industrial Direct Co Inc

12

China Citic Bank Corp Ltd

China

Financiën

37

Nokian Renkaat Oyj

Finland

Automobiel

13

China Construction Bank Corp

China

Financiën

38

ORIX Corp

Japan

Financiën

14

China Minsheng Banking Corp Ltd

China

Financiën

39

Polymetal International plc

Jersey

Basismateriaal

15

China Mobile Ltd

China

Telecommunicatie

40

Poste Italiane SpA

Italië

Services

16

China Resources Cement Holdings
Ltd

Hong Kong

Bouwmaterialen

41

Proximus NV

België

Telecommunicatie

17

China Telecom Corp Ltd

China

Telecommunicatie

42

Publicis Groupe SA

Frankrijk

Media

18

Credicorp Ltd

Peru

Financiën

43

Red Electrica Corp SA

Spanje

Services

19

Daito Trust Construction Co Ltd

Japan

Vastgoed

44

Shaw Communications Inc

Canada

Telecommunicatie

20

Daiwa Securities Group Inc

Japan

Financiën

45

Snam SpA

Italië

Services

21

Dongfeng Motor Group Co Ltd

China

Automobiel

46

SoftBank Corp

Japan

Telecommunicatie

22

Evonik Industries AG

Duitsland

Chemie

Japan

Financiën

23

Flow Traders NV

Nederland

Financiën

48

Telenor ASA

Noorwegen

Telecommunicatie

24

Freenet AG

Duitsland

Telecommunicatie

49

Telstra Corp Ltd

Australië

Telecommunicatie

25

GlaxoSmithKline plc

Verenigd
Koninkrijk

Farmacie

50

Walgreens Boots Alliance Inc

Verenigd
Koninkrijk

Gezondheidszorg

47 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc

Verenigde Industr. hulpmiddelen
Staten

Bron: Solactive
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MECHANISME VOOR HET RENDEMENTSPOTENTIEEL
100% VAN DE MOGELIJKE POSITIEVE PRESTATIE VAN DE INDEX OP DE EINDVERVALDAG1 …
Indien de BP2F C allable Note Deep Value World 2031 tot de
eindvervaldag loopt, namelijk tot 13 januari 2031, geeft het
recht1 op:
■ een terugbetaling van het kapitaal tegen 100% van de nominale
waarde, en
■ een potentiële terugbetalingspremie gelijk aan 100% van
de stijging van de Solactive Deep Value World ex-DA-index
(PR) ten opzichte van zijn beginwaarde. Indien de prestatie
van de index gelijk is aan nul of negatief is, zal er geen
terugbetalingspremie worden betaald.

GOED OM TE WETEN
Eindprestatie: de evolutie van de index tussen de beginen de eindwaarde. De eindprestatie zoals hieronder
berekend, kan zowel hoger als lager zijn dan de werkelijke
prestatie van de index op de eindvervaldag.
Beginwaarde van de index: slotniveau op 4 januari 2021.
Eindwaarde van de index: gemiddelde van de slotniveaus
op de volgende 19 observatiedata: 2 juli, 30 juli, 30 augustus,
1 oktober, 30 oktober en 30 november 2029, en 2 januari,
30 januari, 28 februari, 1 april, 30 april, 30 mei, 1 juli, 30 juli,
30 augustus, 30 september, 30 oktober, 2 december en
30 december 2030.

… OF VERVROEGDE TERUGBETALING NAAR KEUZE VAN DE EMITTENT
Vanaf het einde van het derde jaar behoudt de emittent zich het
recht voor om over te gaan tot een vervroegde terugbetaling van
de Notes. De kans op een dergelijke vervroegde terugbetaling is
zeer klein. Als de emittent beslist dit recht uit te oefenen, zal hij
dat waarschijnlijk doen op het levenseinde van de Note of bij een
sterke stijging van de Solactive Deep Value World ex-DA-index
(PR).

1
2

Bij een vervroegde terugbetaling geeft de BNPP Callable Note
Deep Value World 2031 recht1 op:
■ een terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde, en
■ een terugbetalingspremie waarvan het brutobedrag als volgt
wordt berekend: 3% x het aantal verstreken jaren sinds de
uitgiftedatum.

Jaar

Datum mogelijke
vervroegde
terugbetaling1

Terugbetalingspremie

Actuarieel
brutorendement2

3

15 januari 2024

100% + 9% = 109%

2,24%

4

13 januari 2025

100% + 12% = 112%

2,36%

5

13 januari 2026

100% + 15% = 115%

2,43%

6

13 januari 2027

100% + 18% = 118%

2,46%

7

13 januari 2028

100% + 21% = 121%

2,47%

8

15 januari 2029

100% + 24% = 124%

2,47%

9

14 januari 2030

100% + 27% = 127%

2,46%

Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of faillissement.
Op basis van de inschrijvingsprijs van 102% en voor afhouding van de roerende voorheffing.

Het is niet voorzien dat een eventuele vervroegde terugbetaling
wordt aangekondigd via de pers
of dat de houders van de Notes
persoonlijk op de hoogte worden
gebracht. De beleggers worden van
een vervroegde terugbetaling op de
hoogte gebracht door de bekendmaking van een bericht op
www.bnpparibasfortis.be/emissies.
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BECIJFERDE VOORBEELDEN
Deze voorbeelden gelden als illustratie en zijn geen prognose van de toekomstige evolutie van de Solactive Deep Value World ex-DAindex (PR), noch van een mogelijke vervroegde terugbetaling. Ze vormen geen indicatie voor het eindrendement.

1
2
3
4
5

Negatief voorbeeld

Neutraal voorbeeld

Positief voorbeeld

Op de eindvervaldag tekent de index
een daling1 op van -20% ten opzichte
van zijn beginwaarde.

Op de eindvervaldag tekent de index
een stijging1 op van 20% ten opzichte
van zijn beginwaarde.

De emittent gaat over tot een
vervroegde terugbetaling op het einde
van het 9e jaar5.

Op 13 januari 2031 heeft de belegger
recht2 op de terugbetaling tegen 100%
van de nominale waarde.

Op 13 januari 2031 heeft de belegger
recht2 op de terugbetaling tegen 100%
van de nominale waarde en een
terugbetalingspremie van 20% (bruto).

Op 14 januari 2030 heeft de belegger
recht2 op de terugbetaling tegen 100%
van de nominale waarde en een
terugbetalingspremie van 27% (bruto).

Het actuarieel rendement3 bedraagt
-0,20%.

Het actuarieel brutorendement3 4
bedraagt 1,64%.

Het actuarieel brutorendement3 4
bedraagt 2,46%.

Begin- en eindwaarde van de index: meer details vindt u op pagina 5.
Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de garant.
Op basis van de inschrijvingsprijs van 102%.
Voor afhouding van de roerende voorheffing.
De kans dat de emittent overgaat tot een vervroegde terugbetaling op het einde van het 9e jaar is zeer klein.

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’sregelgeving (EU-verordening Nr. 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.

PROSPECTUS
Het Prospectus bestaat uit:
■ het Basisprospectus voor de uitgifte van niet-achtergestelde
Notes binnen het programma ‘Note, Warrant and Certificate’,
van 2 juni 2020, 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 6 juli 2020, van 17 augustus 2020 en
van 25 september 2020, en alle mogelijke toekomstige supplementen. Indien tijdens de inschrijvingsperiode van een
product een supplement wordt gepubliceerd dat informatie
bevat die de evaluatie van het product kan beïnvloeden, heeft
de belegger die al heeft ingeschreven op dat product een terugtrekkingsrecht gedurende 2 werkdagen te tellen vanaf de
publicatiedatum van dit supplement,
■ de specifieke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het
Nederlands, en
■ de Final Terms, opgesteld in het Engels, van 30 oktober 2020.

Die documenten zijn samen met het Essentiële-informatiedocument van deze uitgifte 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 Note
BP2F C allable Note Deep Value World 2031 op de website
www.bnpparibasfortis.be/emissies.
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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 beslissing van de
regulator worden verplicht om deze om te zetten in eigen kapitaal (aandelen).
Risico op een geringe prestatie bij vervroegde terugbetaling naar keuze van de emittent: het ‘callable’-karakter van
de Notes bepaalt een bovengrens voor de prestatie zodat niet
volledig kan worden geprofiteerd van een mogelijke belangrijke
stijging van de index.
Risico met betrekking tot de index: er is slechts een beperkte
historiek beschikbaar voor de Solactive Deep Value World MV
ex-DA-index (PR) gezien die pas in juni 2018 werd gelanceerd.
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.

KLACHTEN

■

■

■

Liquiditeitsrisico: deze gestructureerde obligatie is niet genoteerd 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 omstandigheden. 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 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 8).
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
onderliggende index en die van de rentevoet.
Andere mogelijke vervroegde terugbetalingen (behalve de
vervroegde terugbetaling naar keuze van de emittent zoals
voorzien door het rendementsmechanisme): in geval van
overmacht waardoor het onmogelijk is de Notes te behouden
(bijvoorbeeld indien het illegaal of onmogelijk is voor de emittent om zijn 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.

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.
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BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN van deze uitgifte

EFFECTEN

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+ (negative outlook) bij Standard & Poor’s en A+ (rating
watch negative) 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.
■
■
■
■

Nominale waarde: 1.000 EUR.
Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 100 miljoen EUR.
ISIN-code: XS2241136683 - Reeks N219.
Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen
aan het Engelse recht.

LOOPTIJD &
PRIJS

Uitgifte- en betaaldatum: 11 januari 2021.
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: 13 januari 2031. Dit is een looptijd van maximaal 10 jaar.
Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling tegen minimaal 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag of
in het geval van vervroegde terugbetaling naar keuze van de emittent, 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 1,54% van de nominale waarde van het belegde bedrag.
■ Terugkerende kosten van 0,50% per jaar van de nominale waarde van het belegde bedrag, gedurende de
3 eerste jaren (dat is een totaal van maximaal 1,50% indien de effecten minstens worden aangehouden tot
15 januari 2024) te betalen aan BNP Paribas Fortis in haar hoedanigheid van verdeler.
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%.
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 of in geval van vervroegde terugbetaling naar keuze van de emittent: geen
uitstapkosten;
- voor de vervaldag van de effecten: 0,50% van de nominale verkoopwaarde (zonder transactiekosten, eventuele 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 schuldeffecten 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 0,12% (met een maximum van 1.300 EUR per verrichting).

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 31 oktober 2020 (9 u.) tot en met 30 december 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.
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