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Kapitaalbescherming

Oorspronkelijk
kapitaal (vóór kosten)
100% beschermd op
eindvervaldag
Defensief profiel
Geen roerende
voorheffing

Grondstoffen waaruit de
korf samengesteld is
Ruwe olie
S&P GSCI Crude Oil Index
(Excess Return)
Natuurlijk gas
S&P GSCI Natural Gas Index
(Excess Return)
Goud
S&P GSCI Gold Index
(Excess Return)
Palladium
S&P GSCI Palladium Index
(Excess Return)
Koper
S&P GSCI Copper Index
(Excess Return)
Nikkel
S&P GSCI Nickel Index
(Excess Return)
Zink
S&P GSCI Zinc Index
(Excess Return)
Soja
S&P GSCI Soybeans Index
(Excess Return)
Maïs
S&P GSCI Corn Index
(Excess Return)
Cacao
S&P GSCI Cocoa Index
(Excess Return)

Als particuliere belegger zoekt u een manier om
✔ een graantje mee te pikken van de prestaties van de belangrijkste grondstoffen op middellange termijn
✔ via een veilige, eenvoudige en toegankelijke belegging
✔ en waarbij u uw beginkapitaal terugkrijgt op eindvervaldag
BNP Paribas Fix 2011 Index Commodities 4 biedt u de mogelijkheid om met een
gerust gemoed te mikken op het potentieel van 10 grondstoffen.
Aantrekkelijke vooruitzichten…
De interesse van de particuliere beleggers voor de grondstoffenmarkt of Commodities is alleen
maar toegenomen de laatste jaren. De razendsnelle stijging van de koersen – en dan vooral van
de olie en het goud – heeft hiertoe bijgedragen. Niets lijkt erop te wijzen dat deze stijgende
beweging ten einde loopt, zelfs de vertraagde groei in de geïndustrialiseerde landen niet.
Het dynamisme van de groei-economieën zou de vraag naar de meeste grondstoffen verder
moeten ondersteunen. Nadat zij eerder gebukt gegaan is onder de besparingsmaatregelen, zou
de groei opnieuw moeten toenemen in de geïndustrialiseerde landen.

Via een veilige belegging
U bent overtuigd van het rendementspotentieel dat de grondstoffenmarkt u biedt of u wilt
deze activaklasse graag in uw portefeuille opnemen? De complexiteit van deze activaklasse,
het specifieke karakter van de instrumenten om erin te investeren, maar vooral de sterke
volatiliteit ervan houden u evenwel tegen… Kies dan beslist voor de BNP Paribas Fix 2011 Index
Commodities 4.
Dit nieuwe compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas Fix 2011 biedt u de mogelijkheid
een graantje mee te pikken van de prestaties van een korf van 10 S&P GSCI indexen (Excess
Return) zonder dat u hoeft te vrezen voor de volatiliteit. Deze korf is samengesteld uit gelijke
delen en geeft de indexen van de 10 grootste grondstoffen weer (zie lijst hiernaast).
Op eindvervaldag, 2 november 2017, ontvangt u (vóór kosten)
• 100% van uw oorspronkelijk kapitaal
De S&P GSCI indexen staan wereldwijd
• een eventuele meerwaarde, gelijk aan de
positieve evolutie van de korf van 10 indexen. bekend als referentie-indexen op de
grondstoffenmarkt. Voor meer informatie
Indien de korf niet of negatief evolueert, is er
over de S&P GSCI indexen, surf naar
geen meerwaarde.
www.standardandpoors.com
De prestatie van de korf zal gelijk zijn aan het
gemiddelde van de geregistreerde prestaties van
de 10 indexen (uitgedrukt in %). Per index wordt bij een stijging maximaal 100% in aanmerking
genomen; een daling wordt onbeperkt verrekend. De eindmeerwaarde is beperkt tot 100%,
wat overeenkomt met een maximaal geannualiseerd rendement van 11,18% (vóór kosten).

Hoe inschrijven?
U kunt inschrijven op dit nieuwe compartiment tot en met 14 april 2011 (16 u)
(vervroegde afsluiting mogelijk). BNP Paribas Fortis verzekert de financiële
dienst.
Om meer te weten of om in te schrijven:
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
via Phone banking (02 433 40 31)
via PC banking en op onze site www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen

BNP Paribas Fix 2011 Index Commodities 4 in één oogopslag
Rechtsvorm: compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas Fix 2011.
Uitsluitend kapitalisatieaandelen (ISIN-code: BE6216366243).

Beschrijving

Soort belegging: Fixcompartiment
- dat op eindvervaldag 100% bescherming biedt van het oorspronkelijk belegde kapitaal (vóór kosten),
- waarvan de eventuele meerwaarde afhangt van de evolutie van een korf die voor gelijke delen samengesteld is uit 10 indexen die
representatief zijn voor verschillende grondstoffen (zie lijst op de ommezijde).
Vervaldag: 2 november 2017, of een looptijd van 6,5 jaar.
100% bescherming van het oorspronkelijke kapitaal (vóór kosten ) op de vervaldag, of een terugbetaling van 1.000 EUR per aandeel
van 1.000 EUR.

Kapitaalbescherming

Vóór de eindvervaldag schommelt de inventariswaarde op grond van het verloop van verschillende grondstofindexen, die samen de korf
vormen, en van de interestvoeten.
Eindmeerwaarde
De eventuele meerwaarde zal gelijk zijn aan elke positieve evolutie van de korf ten opzichte van zijn startwaarde, met een maximum van
100%. Het maximaal geannualiseerd rendement is 11,18% (vóór kosten)

Rendement

Waarde van de indexen waaruit de korf samengesteld is
- Startwaarde: gemiddelde van de slotkoersen van 19, 20 en 21 april 2011.
- Eindwaarde: gemiddelde van de slotkoersen van 18, 19 en 20 oktober 2017.
- Waarde van de korf: gemiddelde van 10 prestatiepercentages van de indexen S&P GSCI (Excess Return), met een maximum van 100%
bij een stijging en onbeperkt bij een daling voor elk van de 10 indexen.
Dit compartiment is bestemd voor een defensief beleggersprofiel.
Het kan ook passen in een gespreide portefeuille die beantwoordt aan een ander beleggersprofiel. De belegger wordt aangeraden na te
gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. In geval van twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen.

Beleggersprofiel

Oorspronkelijke inschrijvingsperiode: van 15 maart tot en met 14 april 2011 vóór 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting).
Inschrijvingsprijs: 1.000 EUR.
Valutadatum betaling: 21 april 2011.
Inschrijving

Na de oorspronkelijke inschrijvingsperiode worden de verrichtingen afgerekend tegen de eerstvolgende inventariswaarde, vermeerderd met hogere instapkosten.
Instapkosten
- 2,5% tijdens de oorspronkelijke inschrijvingsperiode.
- 5,5% na deze periode (waarvan 3% ten gunste van het compartiment).
- Elke inschrijving via PC banking of Phone banking geeft recht op een onmiddellijke korting van 20% op de instapkosten.

Kosten

Uitstapkosten
- 0% op de eindvervaldag
- 0,5% (ten gunste van het compartiment) bij uitstap tegen de inventariswaarde berekend op 1 augustus 2014.
- 1% (ten gunste van het compartiment) op elk ander moment vóór de eindvervaldag.
Bewaring op effectenrekening: gratis op een Effectenrekening bij BNP Paribas Fortis.
Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: volgens de huidige fiscale wetgeving in België is de meerwaarde gerealiseerd door
de Belgische bevek BNP Paribas Fix 2011 niet belastbaar.
De fiscale behandeling wordt bepaald door de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor latere wijzigingen.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.

Fiscaliteit

Opmerking voor niet-inwoners afkomstig van een andere Lidstaat van de Europese Unie: dit compartiment valt buiten het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn en dit zolang de Europese Commissie en de Belgische wetgever er niet anders over beslissen.
Taks op beursverrichtingen
- Bij instappen en bij terugbetaling op vervaldag: geen.
- Bij uitstappen vóór de vervaldag: 0,5% (maximum 750 EUR per verrichting).
Het uitgifteprospectus en het vereenvoudigd prospectus (met verschillende voorbeelden) zijn gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP
Paribas Fortis.

Documentatie

Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank NV. Het bevat geen beleggingsadvies en geen 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. Hoewel Fortis Bank NV alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de in
dit document opgenomen informatie te waarborgen, zal noch Fortis Bank NV, noch enig persoon die aan haar verbonden is aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele schade of voor rechtstreekse of onrechtstreekse kosten die zouden voortvloeien uit een beslissing die op basis van dit document genomen werd, behalve in geval van
bedrieglijke, onjuiste of tegenstrijdige informatie ten opzichte van het Prospectus.
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