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De BNP PariBas Fortis FuNdiNg (Lu) EurozoNE ExPortErs 
NotE 2026/2 (afgekort als BP2F EurozonE ExportErs notE 
2026/2) is een gestructureerd schuldbewijs met recht op 
een gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal, uitgegeven 
door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door 
BNP Paribas Fortis NV. U staat op het punt een product te 
kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen 
is. Door in te tekenen, leent u geld aan de emittent die er 
zich toe verbindt minimaal 90% van het belegde bedrag 
(exclusief de 2% instapkosten) terug te betalen op de eind-
vervaldag. In geval van faillissement of herstructurering 
van de emittent en/of de garant, opgelegd door de afwikke-
lingsautoriteit om een faillissement te vermijden, kunt u uw 
belegging evenwel geheel of gedeeltelijk verliezen.

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU)
EurozonE ExportErs notE 2026/2

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
■	 Looptijd van 5 jaar.
■	 Inschrijvingsprijs: 102% van de nominale waarde (1.020 EUR 

per coupure).
■	 Totaalbedrag van de kosten inbegrepen in de inschrijvingsprijs: 

maximaal 6% van het belegde bedrag (max. 60 EUR per coupure 
van 1.000 EUR). Dit is een maximum van 1,2% per jaar (max. 12 
EUR per coupure van 1.000 EUR), in de veronderstelling dat de 
effecten worden aangehouden tot aan de eindvervaldag (meer 
informatie over de kosten vindt u op pagina 6). 

■	 De voorwaarden met betrekking tot de terugbetaling en het 
rendement zijn gekoppeld aan de evolutie van de Solactive 
Eurozone Exporters Efficient-index, die bestaat uit 30 aandelen 
van internationale ondernemingen die het grootste deel van 
hun inkomsten buiten de eurozone realiseren. Uw kapitaal 
wordt niet rechtstreeks in die aandelen of in die index belegd.

■	 De onderliggende index van dit product is van het syntheti-
sche ‘Price Return’-type, namelijk een ‘Excess Return’-index, 
waarvan de prestatie wordt berekend door er elk jaar een vast 
dividendpercentage van 4,5% af te houden Dat kan een nega-
tieve weerslag op het eindrendement hebben (meer informatie 
hierover vindt u op pagina 2). 

■	 Risico op kapitaalverlies op de eindvervaldag bij een negatie-
ve evolutie van de index. Het potentiële verlies blijft evenwel 
beperkt tot maximaal 10%. Zelfs bij een sterkere terugval van 
de index, zal het kapitaal dus worden terugbetaald tegen 
minimaal 90% van de nominale waarde. 

■	 Mogelijke terugbetalingspremie gelijk aan 100% van de stij-
ging van de index.

GESTRUCTUREERD SCHULDBEWIJS MET RECHT OP EEN 
GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN HET KAPITAAL

Recht op 
terugbetaling 
tegen 90% van de 
nominale waarde

Fiscaliteit
Potentiële terug-
betalingspremie 
onderworpen aan 
de roerende voor-
heffing

Looptijd
5 jaar
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DE SOLACTIVE EUROZONE EXPORTERS EFFICIENT-INDEX
Om ervoor te zorgen dat particuliere beleggers kunnen mikken op het beurspotentieel van een dynamische korf van 30 exportbedrij-
ven uit de eurozone, koppelt de BP2F Eurozone Exporters Note 2026/2 zijn rendement aan de prestatie van de Solactive Eurozone 
Exporters Efficient-index. Die index werd gelanceerd in januari 2016 door Solactive, een Duitse leverancier, opgericht in 2007, 
diegespecialiseerd is in het ontwikkelen, berekenen en beheren van financiële marktindices (www.solactive.com). 

De index heeft tot doel de beursprestatie van een dertigtal Europese ondernemingen na te bootsen, die het grootste deel van hun 
inkomsten buiten de eurozone realiseren (exportbedrijven), door middel van een portefeuille met een lage volatiliteit. Merk op die 
het potentiële rendement voor de belegger gekoppeld is aan de prestatie van de index, maar dat het belegde geld daar niet werkelijk 
in belegd wordt.

INDEX VAN HET SYNTHETISCHE 'PRICE RETURN'-TYPE’
De Solactive Eurozone Exporters Efficient-index weerspiegelt de koersschommelingen van de aandelen in de index. Hij wordt 
berekend door de eventuele nettodividenden van die aandelen te herbeleggen in de index en een vast dividendpercentage 
van 4,50% af te houden van de jaarprestatie. Indien het herbelegde gemiddelde dividend  minder dan 4,50% bedraagt, is de 
prestatie van de synthetische 'Price Return'-index minder voordelig dan die van een klassieke 'Price Return'-index, waarbij enkel 
rekening wordt gehouden met de koersschommelingen. Omgekeerd, indien het herbelegde gemiddelde dividend meer dan 4,50% 
bedraagt, is de prestatie van de synthetische ‘Price Return’-index voordeliger voor de belegger dan die van een klassieke ‘Price 
Return’-index. In 2020 bedroeg het gemiddelde dividend dat door de aandelen uit de index werd uitgekeerd 1,63%, terwijl het 
forfaitaire dividend dat van de prestatie wordt afgetrokken 4,5% bedraagt. In dat geval zou de toepassing van de techniek van 
het synthetische dividend dus nadelig zijn geweest. In de veronderstelling dat het gemiddelde uitbetaalde dividend gelijk zou 
zijn gebleven gedurende de vijf volgende jaren, zou de prestatie van de synthetische index ongeveer 14,35% lager zijn geweest 
ten opzichte van die van een klassieke ‘Price Return’-index. We preciseren ook dat de belegger geen dividenden ontvangt op de 
aandelen waaruit de index is samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE INDEX OP 11.06.2021

# Onderneming Land Sector

1 Aegon NV Nederland Verzekeringen

2 Ahold Delhaize (Kon.) NV Nederland Distributie

3 Arkema SA Frankrijk Chemie

4 bioMerieux Frankrijk Gezondsheidszorg

5 Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie

6 DiaSorin SpA Italië Gezondsheidszorg

7 Fluidra SA Spanje Industrie

8 Fresenius Medical Care AG & Co 
KGaA Duitsland Gezondheid

9 GEA Group AG Duitsland Industrie

10 Hannover Rueck SE Duitsland Verzekeringen

11 Hermes International Frankrijk Luxegoederen

12 Jeronimo Martins SGPS SA Portugal Distributie

13 Just Eat Takeaway.com NV Nederland Onlinediensten

14 Knorr-Bremse AG Duitsland Industrie

15 Kone Oyj Finland Industrie

# Onderneming Land Sector

16 Merck KGaA Duitsland Gezondsheidszorg

17 Michelin (Cie Gén. Établissements) 
SCA Frankrijk Automobiel

18 Prosus NV Nederland Onlinediensten

19 Publicis Groupe SA Frankrijk Médias

20 Remy Cointreau SA Frankrijk Consumptie

21 Rubis SCA Frankrijk Diensten 

22 Saipem SpA Italië Energie 

23 Sampo Oyj Finland Verzekeringen

24 Sartorius Stedim Biotech Frankrijk Gezondsheidszorg

25 SBM Offshore NV Nederland Energie 

26 Siemens Healthinneers AG Duitsland Gezondheid

27 Solvay SA België Chemie

28 Symrise AG Duitsland Chemie

29 Teamviewer AG Duitsland Technologie

30 Wartsila Oyj Finland Industrie

Bron: Solactive
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SELECTIEMETHODE VOOR DE 30 AANDELEN IN DE INDEX

1 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 gemiddelde 
rendement schommelt. 

BELEGGINGSUNIVERSUM = 288 AANDELEN van ondernemingen die gevestigd en op de beurs genoteerd zijn in een land van de eurozo-
ne, met een gemiddeld handelsvolume van minstens 9 miljoen euro per dag en een vlottende beurskapitalisatie van meer dan 800 
miljoen euro.

STAP 1: LIQUIDITEITSFILTER
Selectie van bedrijven met een gemiddeld handelsvolume van 10 miljoen EUR in de afgelopen 3 maanden. 
¨ Er blijven 288 aandelen over met een grote liquiditeit.

STAP 2: FILTER OP BASIS VAN DE VLOTTENDE BEURSKAPITALISATIE
Selectie van de bedrijven met een vlottende beurskapitalisatie van meer dan 1 miljard EUR.  
¨ Er blijven nog 282 aandelen over.

STAP 3: AANDELENTYPE
Enkel gewone en preferente aandelen worden weerhouden.  
¨ Er blijven nog 282 aandelen over.

STAP 4: FILTER OP BASIS VAN DE OMZET BUITEN DE EUROZONE
Twee maal per jaar, in april en in oktober, worden de ondernemingen in stijgende 
volgorde gerangschikt op basis van het aandeel van hun omzet die buiten de eurozone 
wordt gerealiseerd. Op basis van dit criterium wordt de top 50% van de ondernemin-
gen weerhouden.  
¨ Er blijven nog 141 aandelen over.

STAP 5: VOLATILITEITSFILTER1

Om de drie maanden (in januari, april, juli en oktober) worden de aandelen die 
voldoen aan de eerder vermelde criteria onderling gecombineerd om alle mogelijke 
portefeuilles samen te stellen en beoordeeld op hun volatiliteit. Van alle mogelijke 
samenstellingen wordt de portefeuille met de laagste volatiliteit over de afgelopen  
6 maanden weerhouden.  

  SOLACTIVE EUROZONE EXPORTERS EFFICIENT-INDEX

GOED OM TE WETEN
Meer informatie over de samenstelling en de evolutie van de Solactive Eurozone Exporters Efficient-index vindt u op de site 
www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA1WU3. 
ISIN-code van de index: DE000SLA1WU3.

http://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA1WU3
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MECHANISME VOOR HET RENDEMENTSPOTENTIEEL
Op de eindvervaldag, namelijk op 11 augustus 2026, worden 
de voorwaarden met betrekking tot de terugbetaling en het 
rendement van de Bp2F EurozonE ExportErs notE 2026/2 
bepaald door de evolutie van de Solactive Eurozone Exporters 
Efficient-index ten opzicht van zijn beginwaarde.

■	 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 waarde (900 EUR per coupure).

■	 Indien de index stabiel is gebleven of gestegen is, zal de 
BP2F Eurozone Exporters Note 2026/2 recht geven op:
- de terugbetaling van het kapitaal tegen 100% van de 

nominale waarde (1.000 EUR per coupure), en
- een terugbetalingspremie gelijk aan 100% van de eventuele 

positieve prestatie van de index, hoe groot die ook is.

INDEXWAARDEN
Beginwaarde: slotkoers van 3 augustus 2021.

Eindwaarde: gemiddelde van de slotniveaus op de volgende 
13 observatiedata: 28 juli, 28 augustus, 29 september, 28 
oktober, 28 november en 29 december 2025, en 28 januari, 
2 maart, 30 maart, 28 april, 28 mei, 29 juni en 28 juli 2026. 

Eindprestatie: evolutie tussen de begin- en eindwaarde 
van de index. De eindprestatie berekend zoals hierboven 
werd uitgelegd, kan zowel hoger als lager zijn dan de 
werkelijke prestatie van de index op de eindvervaldag.

BECIJFERDE VOORBEELDEN
De volgende voorbeelden gelden als illustratie. Ze zijn geen voorspelling van de toekomstige evolutie van de Solactive Eurozone 
Exporters Efficient-index en geven geen enkele indicatie over het eindrendement. 

Negatief voorbeeld Neutraal voorbeeld Positief voorbeeld

Evolutie tussen de begin- en eindwaarde 
van de index

-25% +5% +12%

Terugbetaling op de eindvervaldag 90% 105% 112%

Actuarieel brutorendement1 -2,47% 0,58% 1,89%

Actuarieel netorendement2 -2,47% 0,29% 1,22%

1 Op basis van de inschrijvingsprijs van 102% en voor inhouding van de roerende voorheffing.
2   Na inhouding van de roerende voorheffing van 30%..

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 
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.



 5/7 >FLASH INVEST - JUNI/JULI 2021

BELANGRIJKSTE RISICO'S 
■	 Het kapitaal wordt niet in alle gevallen tegen 100% terug-

betaald: in geval van een negatieve evolutie van de Solactive 
Eurozone Exporters Efficient-index zal de belegger kapitaalver-
lies leiden. Dat zal evenwel beperkt zijn tot maximaal -10%, zelfs 
indien de daling van de index groter is. 

■	 Kredietrisico: in geval van faillissement of herstructurering van 
de emittent en/of de garant, opgelegd door de afwikkelingsau-
toriteit in het kader van de maatregelen betreffende het herstel 
en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsonder-
nemingen om een faillissement te vermijden (bail-in), aanvaardt 
de belegger het risico om het belegde bedrag geheel of gedeel-
telijk te verliezen, of kan hij door een beslissing van de regulator 
worden verplicht om deze om te zetten in eigen kapitaal (aande-
len). Bevoorrechte schuldeisers (zoals depositohouder) lopen 
deze risico’s misschien niet.

■	 Risico met betrekking tot de index: de Solactive Eurozone 
Exporters Efficient-index werd pas gelanceerd in januari 2016 
en daardoor is de historiek nog beperkt. In geval van een uitzon-
derlijke 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 te brengen en bepaalde 
maatregelen nemen. Indien de index vervangen wordt door een 
index met substantieel dezelfde formules en berekeningsmetho-
des 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 (Solactive) 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 van de andere bedragen zoals 
voorzien in de definitieve voorwaarden van de Notes.

■	 Liquiditeitsrisico: deze Notes zijn niet genoteerd op een geregle-
menteerde markt. BNP Paribas Arbitrage S.N.C. heeft de intentie 
de liquiditeit te verzekeren 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 Arbitrage S.N.C. 
Dit zal afhankelijk van de marktparameters van het moment 
gebeuren (zie het ‘marktrisico’ 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 
ook rekening worden gehouden met transactiekosten, taks op 
de beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de rubriek 
'Kosten en taksen 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 deze Notes afhankelijk van parameters 
zoals de financiële gezondheid van de emittent en de garant, de 
evolutie van de Solactive Eurozone Exporters Efficient-index en 
die van de rentevoet.

■	 Vervroegde terugbetaling mogelijk: in geval van overmacht 
waardoor het onmogelijk is om de Notes te behouden (zoals 
bijvoorbeeld indien het illegaal of onmogelijk is voor de emittent 
om haar verplichtingen na te komen in het kader van de Notes), 
kan de emittent de houders van de Notes op de hoogte bren-
gen 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 marktwaar-
de die hen toekomt uit te betalen.

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

notes binnen het programma ’Note, Warrant and Certifica-
te’, van 1 juni 2021, opgesteld in het Engels en goedgekeurd 
door de ’Autorité des marchés financiers’ (AMF) in Parijs. De 
goedkeuring van de AMF mag niet worden beschouwd als een 
gunstig advies voor de voorgestelde effecten.

■	 alle mogelijke toekomstige supplementen. In geval van pu-
blicatie van een supplement dat informatie bevat die de 
waardering van een product waarop wordt ingeschreven kan 
beïnvloeden, heeft de belegger die al op dit product heeft 
ingeschreven een herroepingsrecht gedurende 3 werkdagen 
vanaf de datum van publicatie van dat supplement op de 
website www.bnpparibasfortis.be/emissies. In voorkomend 
geval zal BNP Paribas Fortis, in zijn hoedanigheid van verde-
ler, elke belegger contacteren en hem, indien gewenst, helpen 
bij het uitoefenen van zijn herroepingsrecht.

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

■	 de Final Terms, opgesteld in het Engels, van 15 juni 2021.

Die documenten zijn samen met de Essentiële beleggersin-
formatie van deze uitgifte gratis beschikbaar op de website 
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, 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/Paris2021-Notes.pdf
https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2021/N236/Final-terms.pdf
http://www.bnpparibasfortis.be/emissies
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KOSTEN EN TAKSEN TEN LASTE VAN DE BELEGGER
KOSTEN INBEGREPEN IN DE UITGIFTEPRIJS
■		Eenmalige structureringskosten: 1,37% van de nominale waarde van het belegde bedrag. 
■		Recurrente kosten 0,23% per jaar van de nominale waarde van het belegde bedrag, dat is een totaal van maximaal 1,15% indien 

de effecten worden aangehouden tot de eindvervaldag. Die kosten worden betaald aan BNP Paribas Fortis in zijn hoedanigheid 
van verdeler.

Deze kosten zijn gekoppeld aan de structurering en aan het beheer van de effecten en zijn indicatief. Zij kunnen stijgen of dalen in 
functie van de evolutie van de marktomstandigheden tijdens de inschrijvingsperiode. Het totaal kan evenwel niet hoger zijn dan 4%.

KOSTEN NIET INBEGREPEN IN DE UITGIFTEPRIJS
■ Instapkosten: 2% van de nominale waarde van het belegde bedrag. Die kosten worden ingehouden door BNP Paribas Fortis in 

zijn hoedanigheid van verdeler.

■ Uitstapkosten: 
- op de eindvervaldag: 0%;
- voor de eindvervaldag: 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 zijn 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. 

BELASTINGSTELSEL VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN BELGIË
■		Roerende voorheffing (RV):  30%. De roerende voorheffing is bevrijdend voor particuliere beleggers.  
■		Taks op beursverrichtingen (TOB)
   - Geen TOB op de primaire markt (dit is tijdens de inschrijvingsperiode).
 - 0,35% TOB bij de verkoop op de secundaire markt (maximaal 1.600 EUR per verrichting).

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan later wijzigen. 
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over de fiscale regeling die op hen van toepassing is.
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Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank NV. Het bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, noch beleggingsonder-
zoek. 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.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE
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 (senior unsecured debt): A2 (stable outlook) bij Moody’s, A+ (negative outlook) bij Standard
& Poor’s et AA- (negative 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: 1.000 EUR.  
■		Uitgiftebedrag: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 100 miljoen EUR.
■		ISIN-code: XS2349341805 – Reeks N236.
■		Niet-achtergestelde effecten aan toonder, onderworpen aan het Engelse recht. 

LOOPTIJD & PRIJS ■		Uitgifte- en betaaldatum: 11 augustus 2021.
■		Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure).
■		Inschrijvingsprijs:  102% van de nominale waarde (1.020 EUR per coupure).

■		Eindvervaldag: 11 augustus 2026. Dit is  een looptijd van 5 jaar.
■		Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling tegen minimaal 90% van de nominale waarde op de eindvervaldag.

OPVOLGING VAN 
UW BELEGGING

De belegger die zijn effecten in bewaring geeft op een effectenrekening van BNP Paribas Fortis kan de evolutie 
van hun waarde elke dag volgen via Easy Banking Web. BNP Paribas Fortis zal aan de beleggers alle belang-
rijke wijzigingen met betrekking tot het risicoprofiel en/of de waarde van de BP2F EurozonE ExportErs notE 
2026/2 meedelen op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies.

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.

 
PER TELEFOON
bij het Easy Banking Centre
02/433 41 31

 
IN ELK BNP PARIBAS FORTIS-KANTOOR

Om meer te weten of om in te schrijven:

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 16 juni 
2021 (9u.) tot en met 30 juli 2021 (16u.). In bepaalde gevallen 
is een vervroegde afsluiting mogelijk, zoals beschreven in het 
Prospectus (zie deel B van de Final Terms).


