
woensdag 24 mei 2023

NAAM TYPE Betalingsdatum INSCHRIJV. UITG.BED. 

ISIN COUPURES VERVALDAG POS. LEAD 

OBLIGATIES 

   GESTRUCTUREERDE OBLIGATIES

EUR

BNP Paribas Fortis Funding Callable Note World 2031/3 fixed 30-05-23 102.00% min. 1 mio DETAILS: FLASH INVEST 2

XS2594187804 1k 30-05-31 BNP Paribas Fortis Funding (LU)

EUR

BNP Paribas Fortis Funding Callable Step Up Note 2031/6 fixed 02-06-23 101.00% min. 1 mio DETAILS: FLASH INVEST 2

XS2612552435 1k 02-06-31 BNP Paribas Fortis Funding (LU)

AFGELEIDE INSTRUMENTEN

POS. = positie (1=lead manager 2=co-lead manager 3= manager 4=underwriter 5=seller 6=out of syndicate)

INSCHRIJV. = Inschrijvingsprijs

UITG. BED. = totaal bedrag van de uitgifte

RISICOKLASSE : BNP Paribas Fortis berekent de risicoklasse voor de obligaties die zij voorstelt.

Bij de bepaling van de risicoklasse houden wij onder meer rekening met het muntrisico, de resterende looptijd en de rating. 

De gehanteerde risicoschaal gaat van risicoklasse 1 (= zeer laag risico) tot risicoklasse 7 (= zeer hoog risico).

Profieltest : BNP Paribas Fortis zal bij elke aankoop nagaan:

- of het risico van de obligatie of van het afgeleid instrument dat de belegger koopt (of de risicoklasse) aanvaardbaar is 

   voor het beleggersprofiel (check productrisico);

- of de portefeuillesamenstelling na de aankoop nog overeenstemt met de portefeuillesamenstelling die past

   bij het beleggersprofiel (check portefeuillesamenstelling);

- of het bedrag dat de belegger belegt in een specifiek effect aanvaardbaar is (check diversificatie).

OBLIGATIES EN AFGELEIDE INSTRUMENTEN OP PRIMAIRE MARKT : obligaties en afgeleide instrumenten nieuw uitgegeven op de internationale markt

en verkocht aan een vaste uitgifteprijs.

(sub) = ACHTERGESTELDE OBLIGATIE OF OBLIGATIE MET ACHTERGESTELDE WAARBORG : in geval van financiële moeilijkheden van de uitgever en/of de borg

worden de interesten en de hoofdsom pas betaald na terugbetaling van alle schuldeisers.

Gids voor een aankoop op PRIMAIRE MARKT

 van 20/03/2023 tot 19/05/2023 (16U). Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting. 

Details v/d uitgifte Risico-klasse

 van 29/04/2023 tot 26/05/2023 (16U). Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting. 

Obligaties en afgeleide instrumenten beschikbaar op de Primaire Markt

#Classification : Internal

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2023/N265/Flash-invest-nl.pdf
https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2023/N267/Flash-invest-nl.pdf

