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TUSSEN 3 EN 8 JAARLIJKSE COUPONS 
De BP2F CallaBle SteP UP Note 2031/4 is bestemd voor de belegger die een regelmatig rendement van zijn kapitaal wenst. Ze heeft 
tot doel om een eerste jaarlijkse coupon van 3,60% (bruto) uit te betalen. De daaropvolgende coupons zullen elk jaar met 0,10% 
(bruto) stijgen tot 4,30% (bruto) indien de Note tot de oorspronkelijke eindvervaldag, namelijk 17 april 2031, loopt. 

Vanaf het derde jaar heeft de emittent evenwel de mogelijkheid om over te gaan tot een vervroegde terugbetaling van de Notes, 
tegen 100% van de nominale waarde (namelijk 1.000 EUR per coupure). Indien hij zou besluiten tot zulke terugbetaling, zal hij dat 
hoogstwaarschijnlijk op het einde van het derde jaar doen indien de marktrente gedaald zou zijn of stabiel zou zijn gebleven. In dat 
geval zal de belegger niet kunnen profiteren van de geleidelijke verhoging van de latere jaarlijkse coupons.

De BNP PariBas Fortis FuNdiNg (Lu) CaLLaBLe steP uP Note 
2031/4 (afgekort BP2F CallaBle SteP UP Note 2031/4) is 
een gestructureerd schuldinstrument met recht op volle-
dige terugbetaling van het kapitaal, uitgegeven door BNP 
Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP 
Paribas Fortis. Door erop in te schrijven, leent u geld aan 
de emittent die er zich toe verbindt u jaarlijks een coupon 
uit te betalen en 100% van het belegde kapitaal (zonder 
de 1% instapkosten) terug te betalen op de eindvervaldag 
of bij een vervroegde terugbetaling naar goeddunken van 
de emittent. Bij faillissement of herstructurering van de 
emittent en/of de garant, opgelegd door de afwikkelingsau-
toriteit om een faillissement te vermijden, loopt u evenwel 
het risico het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te 
verliezen.

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) 
Callable Step Up Note 2031/4

GESTRUCTUREERD SCHULDINSTRUMENT 
MET RECHT OP TERUGBETALING VAN KAPITAAL

Recht op 
terugbetaling 
tegen 100% van de 
nominale waarde op de 
eindvervaldag

Fiscaliteit
Coupons 
onderworpen 
aan de roerende 
voorheffing

Looptijd
Maximum  
8 jaar

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
■	 Looptijd van maximum 8 jaar. Vanaf het einde van het derde 

jaar is er op elke datum van couponbetaling een vervroegde 
terugbetaling naar goeddunken van de emittent mogelijk.

■	 Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per 
coupure).

■	 Inschrijvingsprijs: 101% van de nominale waarde (1.010 EUR per 
coupure). Dit is de uitgifteprijs vermeerderd met 1% instapkosten.

■	 Indien het product wordt aangehouden tot de eindvervaldag 
bedragen de totale kosten maximaal 8,20% of 82 EUR per coupu-
re van 1.000 EUR (wat neerkomt op ongeveer 1,025% of 10,25 
EUR per coupure per jaar). Ter indicatie: voor de aanvang van de 
inschrijvingsperiode bedroegen de totale kosten 5,00% (50 EUR 
per coupure). Een overzicht van de kosten vindt u op pagina 3.

■	 Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde 
(namelijk 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag of bij 
vervroegde terugbetaling naar goeddunken van de emittent.

■	 Recht op een jaarlijkse coupon met een vaste brutorente 
van 3,60% voor het eerste jaar, die vervolgens elk jaar wordt 
verhoogd met 0,10% (zie tabel op pagina 2).

■	 Het actuarieel brutorendement zal dus gaan van minimum 3,34% 
(in geval van een vervroegde terugbetaling na het derde jaar) 
tot maximum 3,78% (in geval van terugbetaling op de initieel 
voorziene eindvervaldag). Het actuarieel nettorendement zal dus 
gaan van minimum 2,24% tot maximum 2,61%. De kans op een 
maximaal rendement en op de uitbetaling van de laatste hogere 
coupons is evenwel redelijk klein gezien de hoge waarschijnlijk-
heid dat de emittent overgaat tot een vervroegde terugbetaling 
(in de veronderstelling dat de marktrentevoeten stabiel zouden 
blijven of zouden dalen).



VOORNAAMSTE RISICO’S 
■	 Kredietrisico: in geval van faillissement of herstructurering 

van de emittent en/of de garant, opgelegd door de 
afwikkelingsautoriteit in het kader van de maatregelen 
betreffende het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen 
en beleggingsondernemingen om een faillissement te vermijden 
(bail-in), aanvaardt de belegger het risico om het belegde 
bedrag 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). Bevoorrechte schuldeisers 
(zoals depositohouders) lopen deze risico’s misschien niet.

■	 Risico op beperkte prestaties: indien de emittent beslist over 
te gaan tot de vervroegde terugbetaling van de Notes zal 
geen enkele van de latere coupons worden uitbetaald. 

■	 Inflatierisico: inflatie leidt tot een verlies aan rendement 
voor alle spaarders en beleggers. Het risico van een negatieve 
reële rente (nominale rente gecorrigeerd voor inflatie) is 
groter naarmate de inflatie hoger is.

■	 Liquiditeitsrisico: deze Notes zijn niet genoteerd op een 
gereglementeerde markt. BNP Paribas Fortis 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 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 (1.000 EUR). in 
geval van verkoop voor de eindvervaldag moet bovendien 
rekening worden gehouden met transactiekosten, taks op de 
beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de rubriek 
‘Kosten en taksen ten laste van de belegger’ op pagina 3).

■	 Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): het 
recht op een terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde 
geldt enkel op de eindvervaldag of in geval van vervroegde 
terugbetaling naar goeddunken van de emittent. In de periode 
daartussen kan de prijs van de Notes zowel stijgen als dalen in 
functie van parameters zoals de financiële gezondheid van de 
emittent en de garant, en de evolutie van de rentevoeten. 

■	 Ander mogelijk geval van vervroegde terugbetaling 
(behalve de vervroegde terugbetaling naar goeddunken 
van de emittent): in geval van overmacht waardoor het 
onmogelijk is om de Notes te houden (zoals 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.
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LOOPTIJD NIET OP VOORHAND GEKEND 
De BP2F CallaBle SteP UP Note 2031/4 is initieel uitgegeven voor een periode van 8 jaar. 

Ten vroegste na drie jaar heeft de emittent evenwel, elk jaar, het recht om over te gaan tot de vervroegde terugbetaling van de Notes. De kans is 
zeer groot dat hij dat recht uitoefent op het einde van het derde jaar indien de marktrentevoeten gedaald zouden zijn of stabiel zouden zijn gebleven. 

Bij een vervroegde terugbetaling heeft de belegger op de voorziene betaaldatum van de coupon recht op:
■	 de terugbetaling van de Notes tegen 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure);
■	 de uitbetaling van de jaarlijkse coupon die dat jaar voorzien is.

1 Voor inhouding roerende voorheffing.
2 Na inhouding van 30% roerende voorheffing.

RENDEMENTSTABEL

Betaaldatum 
van de coupon Brutorentevoet1 

Actuarieel 
brutorendement1 in 

geval van terugbetaling 
op die datum

Actuarieel 
nettorendement2 in 

geval van terugbetaling 
op die datum

17 april 2024 3,60% / /

17 april 2025 3,70% / /

17 april 2026 3,80%

De vervroegde terugbe-
taling naar goeddunken 
van de emittent is elk 

jaar mogelijk

3,34% 2,24%

19 april 2027 3,90% 3,47% 2,35%

18 april 2028 4,00% 3,57% 2,46%

17 april 2029 4,10% 3,65% 2,51%

17 april 2030 4,20% 3,72% 2,56%

17 april 2031 4,30% Eindvervaldag 3,78% 2,61%
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KOSTEN EN TAKSEN TEN LASTE VAN DE BELEGGER 
KOSTEN INBEGREPEN IN DE UITGIFTEPRIJS
-	 Eenmalige structureringskosten: maximaal 2,40% van de nominale waarde van het belegde bedrag. Ter indicatie: voor de aanvang 

van de inschrijvingsperiode bedroegen deze kosten 1,20%.
-	 Recurrente kosten: per jaar maximaal 0,60% van de nominale waarde van het belegde bedrag. Dat is een totaal van maximaal 

4,80% indien de effecten worden aangehouden tot de eindvervaldag. Die kosten worden betaald aan BNP Paribas Fortis in zijn 
hoedanigheid van verdeler. Ter indicatie: voor de aanvang van de inschrijvingsperiode bedroegen deze 0,35% per jaar, dat is een 
totaal van 2,80% als de effecten worden aangehouden tot aan de eindvervaldag.

Deze kosten kunnen stijgen of dalen in functie van de evolutie van de marktomstandigheden tijdens de inschrijvingsperiode. 
Het totaal van de kosten inbegrepen in de uitgifteprijs kan evenwel niet hoger zijn dan 7,20%. Ter indicatie: op basis van de 
marktomstandigheden zoals die voor de aanvang van de inschrijvingsperiode werden waargenomen, was dit totaal gelijk aan 4,00% 
van de uitgifteprijs.

KOSTEN NIET INBEGREPEN IN DE UITGIFTEPRIJS
-	 Instapkosten: 1% van de nominale waarde van het belegde bedrag. Die kosten worden ingehouden door BNP Paribas Fortis in zijn 

hoedanigheid van verdeler.
-	 Uitstapkosten:
    - in geval van vervroegde terugbetaling naar goeddunken van de emittent of op de eindvervaldag: geen uitstapkosten.
    - 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). 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: 30%. De roerende voorheffing is bevrijdend voor particuliere beleggers.
-	 Taks op beursverrichtingen (TOB) 
    - Geen TOB op de primaire markt (dit is tijdens de inschrijvingsperiode).
    - 0,12% TOB bij de verkoop op de secundaire markt (maximaal 1.300 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.

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

Notes binnen het programma ‘Note, Warrant and Certificate’, 
van 1 juni 2022, 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 de 
voorgestelde effecten,

■ de supplementen van 11 augustus 2022, van 16 september 
2022, van 17 november 2022 en van 22 februari 2023, 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 24 februari 2023.

Die documenten zijn gratis beschikbaar op www.bnpparibas- 
fortis.be/emissies. 
De potentiële belegger wordt verzocht kennis te nemen van het 
Prospectus 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.

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Legaldoc/Prospectus/Paris2022-Notes.pdf
https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2023/N264/Final-terms.pdf
http://www.bnpparibasfortis.be/emissies
http://www.bnpparibasfortis.be/emissies
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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.

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 AA- (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: 1.000 EUR.
■ Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 100 miljoen EUR.
■ ISIN-code XS2589317770 - Reeks N264.
■ Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen 

aan het Engelse recht. 

LOOPTIJD & 
PRIJS

Uitgifte- en betaaldatum: 17 april 2023.
Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde, namelijk 1.000 EUR per coupure.
Inschrijvingsprijs: 101% van de nominale waarde, namelijk 1.010 EUR per coupure.

Eindvervaldag: 17 april 2031, dit betekent een looptijd van maximaal 8 jaar (behalve in geval van een vervroeg-
de terugbetaling door de emittent).
Recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag of in geval van vervroegde 
terugbetaling door de emittent.

OPVOLGING VAN 
UW BELEGGING

De belegger die zijn effecten in bewaring geeft op een effectenrekening van BNP Paribas Fortis kan de evolutie 
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 CallaBle SteP UP Note 
2031/4 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.

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 25 februari 2023 (9u.) tot en met 31 maart 2023 (16u.).

In bepaalde gevallen is een vervroegde afsluiting mogelijk, zoals beschreven in het Prospectus 
(zie deel B van de Final Terms).

PER TELEFOON
bij het Easy Banking Centre
02/433 41 34

IN ELK BNP PARIBAS FORTIS-KANTOOR

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE 

OM MEER TE WETEN OF OM IN TE SCHRIJVEN
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