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BNP PARIBAS FORTIS FUNDING SRI COUPON NOTE 2022/5 (afgekort BP2F SRI COUPON NOTE
2022/5) is een 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 zich ertoe verbindt om het terug te betalen op de eindvervaldag. In geval
van faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant loopt u dus het risico
dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet recupereert en dat u het belegde kapitaal
verliest op de eindvervaldag.
Voornaamste kenmerken
✔ Looptijd van 8 jaar.
✔ Recht op terugbetaling tegen 100% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op
de eindvervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de
garant.
✔ Recht op acht potentiële variabele jaarlijkse coupons. Hun bedrag komt overeen
met 75% van de geannualiseerde prestatie van de index Ethical Europe Equity,
samengesteld uit 30 Europese aandelen, geselecteerd op basis van een combinatie van criteria op het vlak van milieuaangelegenheden, sociale zaken en governance (MSG) en van ﬁnanciële criteria.

MVB-belegging met certiﬁcaat van Forum Ethibel
Hecht u veel belang aan het ethische, duurzame en sociaal verantwoorde aspect
van uw beleggingskeuzes? Dan biedt het certificaat van Forum Ethibel u een
dubbele garantie.
1. U geniet de zekerheid dat het geld dat uitgeleend wordt aan de emittent, belegd wordt op
een ethische manier. Dit gebeurt onder de vorm van kredieten en participaties in bedrijven,
instanties of projecten met sterke accenten op het vlak van milieuaangelegenheden en
sociale zaken (de ethische criteria die worden toegepast staan gedetailleerd beschreven in
het certificaat van Forum Ethibel). Forum Ethibel voert hierop jaarlijks een controle uit.
2. De terugbetalingspremie is gekoppeld aan de
Meer informatie over het certificaat van
evolutie van de index Ethical Europe Equity.
de BP2F SRI Coupon Note 2022/5 en de
De samenstelling van deze index is onderworindex Ethical Europe Equity vindt u op de
pen aan strenge ethische criteria en criteria op
site www.bnpparibasfortis.be/emissies
het vlak MSG. Om de 3 maanden controleert
en certificeert Forum Ethibel het selectieproces van de aandelen.

Hoe inschrijven?
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België.
De verkoopsbeperkingen zijn vermeld in het Prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 1 augustus (9 u.) tot en met 29 augustus 2014 (16 u.)
Een vervroegde afsluiting is mogelijk in bepaalde gevallen, zoals beschreven in het
Prospectus (zie deel B van de Final Terms).
Voor meer info of om in te schrijven:
in elk BNP Paribas Fortis-kantoor

telefonisch op het nummer 02 433 41 34

via PC banking en op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies
1/6

Flash Invest - Augustus 2014

Acht variabele jaarlijkse coupons
De BP2F SRI COUPON NOTE 2022/5 staat de voorzichtige belegger toe om te mikken
op potentieel hoge jaarlijkse coupons, wetende dat zijn belegde kapitaal (exclusief
kosten) 100% beschermd is op vervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van
de emittent en de garant.
Het bedrag van iedere coupon is variabel en komt overeen met 75% van de geannualiseerde prestatie van de index Ethical Europe Equity. Indien de geannualiseerde
prestatie van de index nul of negatief is, dan bedraagt de coupon dat jaar 0.

Berekening van de coupons
Ieder jaar wordt op de observatiedatum de prestatie van de index berekend tegenover de initiële waarde, bepaald bij de start van de uitgifte op 1 september 2014.
Daarna wordt deze prestatie gedeeld door het aantal verlopen jaren sinds de uitgifte
om de geannualiseerde prestatie te bekomen. De jaarlijkse coupon (bruto) komt
overeen met 75% van de geannualiseerde prestatie.

Voorbeeld van de berekening van de coupons
De volgende voorbeelden zijn louter bedoeld als illustratie. Deze voorbeelden van
coupons houden geen projectie in voor de index Ethical Europe Equity en vormen in
geen geval een garantie voor het uiteindelijke rendement.
Zij gaan uit van een arbitrair vastgelegde startwaarde van de index van 100.
Coupon
uitgekeerd na
2 jaar
5 jaar
8 jaar

Index op observatiedatum

Prestatie van de index

92
124
156

-8%
24%
56%

Geannualiseerde
prestatie van de index
-8/2 = -4%
24/5 = 4,8%
56/8 = 7%

Goed om te weten
De geannualiseerde prestatie van een belegging is de conversie van haar prestatie
op jaarlijkse basis. Indien een belegging
bijvoorbeeld een prestatie van 12% op
2 jaar optekent, dan is haar geannualiseerde prestatie 6%.

Observatiedatum
van de prestatie
van de index

Datum van de
potentiële uitkering

1

28 augustus 2015

14 september 2015

2

26 augustus 2016

12 september 2016

3

29 augustus 2017

12 september 2017

4

29 augustus 2018

12 september 2018

5

29 augustus 2019

12 september 2019

6

28 augustus 2020

14 september 2020

7

27 augustus 2021

13 september 2021

8

26 augustus 2022

12 september 2022

75% van de geannualiseerde prestatie
-4 x 75% = -3%
4,8 x 75% = 3,6%
7 x 75% = 5,25%

Coupon (bruto)
0%
3,6%
5,25%

De index Ethical Europe Equity
De index Ethical Europe Equity is een nieuwe index die op vraag van de experts van BNP Paribas werd ontwikkeld door Solactive AG, in
nauwe samenwerking met VIGEO en Forum Ethibel. Solactive, opgericht in 2007, is een Duitse leverancier van indexen van financiële
markten en is gespecialiseerd in de creatie van gepersonaliseerde indexen (meer informatie op www.solactive.com).
• VIGEO is de eerste Europese expert op het vlak van verantwoord
U vindt meer informatie over deze twee partners op
rendement. VIGEO werd opgericht in 2002, door Nicole Notat, en
www.vigeo.com en www.forumethibel.org
meet de rendementen en de risico's van de ondernemingen op
en meer details over de ratingmethodologie van VIGEO op
basis van zes domeinen van maatschappelijke verantwoordelijkhttp://www.vigeo.com/csr-rating-agency/en/methodologie
heid: milieu, mensenrechten, human resources, maatschappelijk
engagement, gedrag op de markten en corporate governance.
• Forum Ethibel is een Belgische onafhankelijke organisatie, opgericht in 1992 en erkend als expert op het vlak van rating, onafhankelijke controle en certificatie van producten die beantwoorden aan ethische standaards.
De index Ethical Europe Equity is samengesteld uit 30 Europese aandelen, die volgens een rigoureuze methodologie geselecteerd worden onder alle vennootschappen die door VIGEO genoteerd worden. De samenstelling ervan wordt bepaald op basis van een combinatie van criteria op het vlak van milieuaangelegenheden, sociale zaken en governance (MSG). Ethische criteria enerzijds en financiële
criteria anderzijds bepalen eveneens mee de samenstelling.
Om de realiteit van de markt op de voet te volgen, wordt de samenstelling van de index om de 3 maanden herzien en bepaald volgens
het selectieproces beschreven op pagina 3.

Goed om weten

Voor meer informatie over de samenstelling van de index Ethical Europe Equity of de opvolging van de prestaties kunt u terecht op de site
www.structured-solutions.de/en/?s=ethical+europe+equity.
Index van het type ‘Price’
De index Ethical Europe Equity is een index van het type ‘Price’. In tegenstelling tot een
index van het type ‘Total Return’ worden de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen die de index vormen, bijgevolg niet opnieuw belegd in de index. Ze hebben dus geen
rechtstreekse invloed op het rendement ervan.
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Selectieproces van de 30 aandelen die de index vormen
Beleggingsuniversum: vennootschappen genoteerd door VIGEO

De noteringsbasis Equitics® verzamelt de analyses en opinies van VIGEO over meer dan 2.000 genoteerde ondernemingen,
uitgevers van obligaties en geldinstrumenten (niet-genoteerde vennootschappen, lokale overheden, openbare instellingen)
in 6 evaluatiedomeinen en met betrekking tot 38 criteria (meer details hierover vindt u (in het Frans) op
https://www.bnpparibasfortis.be/analyse_Vigeo )

Eerste stap: selectie op basis van een MSG-filter

De eerste filter voor de selectie bestaat erin om enkel de Europese ondernemingen met een score te behouden
1/ hoger dan het gemiddelde van hun activiteitensector EN 2/ hoger dan het algemene gemiddelde van het beleggingsuniversum.
➡ De belegger heeft de zekerheid dat de index is samengesteld uit ondernemingen
die tot de top behoren op het vlak van MSG-toepassingen en -prestaties.

Tweede stap: selectie op basis van financiële criteria

Liquiditeit
Een eerste filter is bedoeld om voorrang te geven aan de meest liquide vennootschappen (op basis van het
gemiddelde volume van de dagelijkse handel over 20 dagen).
Dividenden
Een tweede filter maakt het mogelijk om de vennootschappen te identificeren die hoge dividenden uitkeren,
door enkel de aandelen te behouden met een dividendrendement van meer dan 115% van het gemiddelde
dividendrendement van de 50 grootste beurskapitalisaties van de eurozone.
➡ De ondernemingen die zo geselecteerd worden, onderscheiden zich
door hun beursliquiditeit en hun financiële soliditeit.
Volatiliteit
Een laatste filter maakt het mogelijk om de 30 minst risicovolle aandelen te identificeren, door enkel de
aandelen te behouden die de kleinste historische volatiliteit gedurende 6 maanden vertonen.
De weging van elk van deze 30 aandelen wordt vervolgens bepaald op basis van hun volatiliteit.
Zo zal het minst volatiele aandeel het grootste gewicht hebben in de index.
➡ Deze selectie en de weging die eruit voortvloeit, maken het mogelijk
om de volatiliteit en dus het risico van de index maximaal te beperken.

Derde stap: controle op basis van ethische criteria

Een laatste ethische filter, toegepast op de 30 behouden aandelen, is bedoeld om ondernemingen uit te
sluiten en te vervangen
- als ze meer dan 5% van hun omzetcijfer realiseren in kernenergie,
- als ze in grote mate betrokken zijn bij de productie of de distributie van producten en diensten die
verband houden met gokspelen, tabak en bewapening,
- als ze het voorwerp uitmaken van grote controverses op het vlak van mensenrechten, of het recht
op werk in de zin van de Internationale Arbeidsorganisatie,
- als ze het voorwerp uitmaken van grote milieucontroverses.
Onafhankelijke controle
Elk kwartaal wordt de conformiteit van de index met de ethische criteria gecontroleerd door
Forum Ethibel dat zijn certificatieverklaringen openbaar maakt.
➡ De belegger heeft de zekerheid dat de index is samengesteld uit ondernemingen die
ook beantwoorden aan de ethische criteria die specifiek voor de index zijn opgesteld.

Volatiliteit (of risico)
De aandelen zijn onderhevig aan opwaartse en
neerwaartse koersbewegingen. Deze schommelingen
kunnen kaderen in een fluctuatievork die de positieve
en negatieve afwijkingen meet ten opzichte van een
gemiddeld rendement. Financieel wordt dat interval
uitgedrukt door het begrip volatiliteit of risico. Stellen
dat een aandeel een volatiliteit heeft van 5% (of een
risico van 5%) betekent dat in de meeste waargenomen gevallen het aandeel evolueert tussen +5% en
-5% rond zijn gemiddeld rendement.

Conclusie

Deze rigoureuze methodologie maakt het
mogelijk om de aandelen te identificeren
• die het meest ethisch, maatschappelijk
verantwoord en duurzaam zijn,
• die liquide, financieel gezond en solide
zijn, want in staat om hoge dividenden
uit te keren, en
• die relatief minder riskant zijn aangezien ze een lage volatiliteit vertonen.

Geen uitkering van
periodieke coupons
Hoewel een van de selectiecriteria van de aandelen die de index vormen,
betrekking heeft op de
dividenden die ze uitkeren,
dient genoteerd dat de
belegger deze dividenden
niet geniet.
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Samenstelling van de index op 01.07.2014
#

Vennootschap

Land

Sector

1
2
3

National Grid plc
Zurich Financial Services
GlaxoSmithKline plc
Terna Rete Elettrica
Nazionale SpA
Snam SpA
Corio NV
Enagas SA
Intu Properties plc
Unibail - Rodamco SA
Muenchener
Rueckversicherungs AG
Telefonica SA
Total SA
Repsol SA
Centrica plc
Red Electrica Corporacion SA
Nordea AB
Allianz SE
Skanska AB
EDP Energias de Portugal SA
TeliaSonera AB
TDC A/S
GDF Suez SA
Swiss Re AG
Tesco plc
Old Mutual plc
Rexel SA
Delta Lloyd NV
BNP Paribas SA
Telenor ASA
Next plc

Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Verenigd Koninkrijk

Energie
Verzekering
Gezondheidszorg

Italië

Energie

Italië
Nederland
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk

Energie
Vastgoed
Energie
Vastgoed
Vastgoed

Duitsland

Verzekering

Spanje
Frankrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Spanje
Zweden
Duitsland
Zweden
Portugal
Zweden
Denemarken
Frankrijk
Zwitserland
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Nederland
Frankrijk
Noorwegen
Verenigd Koninkrijk

Telecom
Energie
Energie
Energie
Energie
Financiën
Verzekering
Vastgoed
Energie
Telecom
Telecom
Energie
Verzekering
Distributie
Verzekering
Gespecialiseerde retail
Verzekering
Financiën
Telecom
Gespecialiseerde retail

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Simulatie van de evolutie op 5 jaar
Waarschuwing
De index Ethical Europe Equity is een totaal nieuwe index.
Hij heeft dus geen enkele historiek. Door zijn samenstelling uit 30 aandelen is hij bovendien minder gediversifieerd dan beursindexen zoals de eURO stOXX 50 of de stOXX
eUROPe 600.
De grafiek en de tabel hiernaast zijn gebaseerd op een gesimuleerde evolutie van de index Ethical Europe Equity.
Deze simulatie is gebaseerd op het huidige algemene
universum van VIGEO waarop enkel de financiële filters
(de enige objectieve historische gegevens die beschikbaar
zijn) zijn toegepast om de samenstelling van de index om
de 3 maanden te herdefiniëren.

Deze rendementssimulatie stoelt op gegevens uit
het verleden en weerspiegelt het selectieproces
maar gedeeltelijk. Ze is louter indicatief en vormt
geenszins een garantie voor de toekomst.

Bron: Solactive AG

Vergelijking van de evolutie van de index Ethical Europe Equity
(simulatie), de index EURO STOXX 50 en de index STOXX EUROPE 600
gedurende 5 jaar (gegevens herleid tot 100 op 01.07.2009)
175
165
155
145
135
125
115
105
95
85
75
01.07.2009

01.07.2010

— eURO stOXX 50

01.07.2011

01.07.2012

— Ethical Europe Equity

Prestatie op jaarbasis
Volatiliteit op jaarbasis

01.07.2013

01.07.2014

— stOXX eUROPe 600

STOXX
EUROPE 600

EURO STOXX
50

Ethical
Europe Equity

10,48%
16,75%

5,87%
21,71%

8,48%
12,16%
Bron: Bloomberg.
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Voor welke belegger?
Dit complexe instrument is meer bepaald bestemd voor ervaren beleggers met een conservatief tot dynamisch risicoprofiel. Wij
raden u aan om enkel in dit product te beleggen indien u een goed inzicht hebt in de kenmerken daarvan en meer bepaald de risico’s
die eraan verbonden zijn. BNP Paribas Fortis zal moeten nagaan of u voldoende inzicht in en ervaring met dit product hebt. Indien dit
product niet geschikt is voor u, moet de bank u hiervan op de hoogte stellen. Als de bank u in het kader van haar beleggingsadvies een
product aanraadt, moet ze nagaan of dit product op grond van uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en financiële situatie geschikt is.
Meer informatie over de verschillende profielen vindt u op de website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Beleggersprofiel.
Alvorens zelf in te schrijven, wordt elke belegger aangeraden om kennis te nemen van de inhoud van het Prospectus en meer bepaald
van het gedeelte ‘Risicofactoren’ en onze ‘Informatiebrochure - Financiële Instrumenten’. Deze documenten zijn beschikbaar in elk
kantoor van BNP Paribas Fortis en staan op onze website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over
MiFID.

Belangrijkste risico’s
✔ Kredietrisico: in geval van faillissement of wanbetaling van de uitgever en de garant loopt de belegger het risico dat hij zijn
belegde kapitaal (exclusief kosten) niet terugkrijgt op de eindvervaldag.
✔ Risico op een slechte prestatie: de geannualiseerde prestatie van de index Ethical Europe Equity wordt slechts voor 75% in
rekening genomen bij het bepalen van de jaarlijkse coupon. De belegger loopt dus het risico dat hij bij een bescheiden of
negatieve groei een lager rendement krijgt dan dat van een risicoloze belegging.
✔ Risico’s verbonden aan de index: de Ethical Europe Equity index is een nieuwe index en heeft dus geen historiek. Hij is samengesteld uit 30 aandelen en is bijgevolg minder gediversifieerd dan de beursindexen zoals eURO Stoxx 50 en de stOXX eUROPe
600. Indien een gebeurtenis de index treft (zoals een materiële wijziging van de index, de afschaffing van de index of het nietpubliceren van de waarde van de index, enz…), dan kunnen de voorwaarden van de gestructureerde obligatie aangepast
worden om met deze gebeurtenis rekening te houden. De emittent zal eveneens de mogelijkheid hebben om over te gaan tot
een vervroegde terugbetaling tegen aan bedrag dat minstens gelijk zal zijn aan de nominale waarde van de gestructureerde
obligatie. Meer gegevens betreffende deze uitzonderlijke gebeurtenissen en de gevolgen hiervan voor de investeerder vindt u
vanaf pagina 634 van het Basisprospectus.
✔ Liquiditeitsrisico: deze gestructureerde obligatie is niet genoteerd op een gereglementeerde markt. BNP Paribas Fortis garandeert de liquiditeit ervan door op te treden als koper of zo nodig als verkoper, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.
De belegger die zijn effecten zou willen doorverkopen voor de eindvervaldag of die deze effecten zou willen kopen nadat de
inschrijvingsperiode is beëindigd, zal ze moeten verkopen/aankopen voor de prijs bepaald door BNP Paribas Fortis. Dit zal
afhankelijk zijn van de marktparameters van het moment (zie hieronder), die een prijs met zich mee zouden kunnen brengen
die lager is dan de nominale waarde per coupure (1.000 EUR). Deze prijs zal bepaald worden binnen een aankoop-verkoopvork van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (exclusief makelaarsloon en taks op beursverrichtingen; zie de
rubrieken ‘Kosten’ en ‘Fiscaliteit’ op pagina 6).
✔ Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): het recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde
geldt alleen op de eindvervaldag. In de tussentijd kan de prijs van deze gestructureerde obligatie zowel stijgen als dalen,
naargelang parameters zoals de financiële gezondheid van de emittent en de garant, de evolutie van de index Ethical Europe
Equity en die van de rentetarieven.

Prospectus
Het Prospectus is samengesteld uit:
• het Basisprospectus ’Note, Warrant and Certificate Programme’, gedateerd op 5 juni 2014, opgesteld in het Engels en goedgekeurd
door de ’Autorité des marchés financiers’ (AMF) in Parijs,
• het supplement bij het Basisprospectus, gedateerd op 11 juli 2014,
• de specifieke samenvatting van de emissie, opgesteld in het Nederlands, en
• de Final Terms van 31 juli 2014.
Deze documenten zijn samen met een samenvatting van het Basisprospectus in het Nederlands gratis beschikbaar op de website
www.bnpparibasfortis.be/emissies
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Belangrijkste kenmerken van deze uitgifte

Beschrijving

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 (negative outlook) bij Moody’s, A+ (negative creditwatch) bij Standard & Poor’s en A+ (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.
Effecten
• Nominale waarde per coupure: 1.000 EUR.
• Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 50 miljoen EUR.
• ISIN-code: XS1083985827 - Serie N050.
• Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen aan het Engels recht.
• Deze gestructureerde obligatie zal niet noteren op een gereglementeerde markt (zie ‘Liquiditeitsrisico’ op pagina 5).

De belangrijkste risico’s verbonden aan deze gestructureerde obligatie staan beschreven op pagina 5.

Risico

Datum van uitgifte en van betaling: 12 september 2014.
Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde. De uitgifteprijs is inclusief een plaatsingscommissie van 2% en een jaarlijkse commissie van
maximaal 1% voor de distributie van de gestructureerde obligatie (zie de rubriek ‘Kosten’ hieronder).
Eindvervaldag: 12 september 2022, dit betekent een looptijd van 8 jaar.
Looptijd

Rendement

Kosten

Terugbetalingsprijs: recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant.

• Onderliggende waarde: index Ethical Europe Equity.
• Recht op 8 variabele jaarlijkse coupons, waarvan het bedrag overeenkomt met 75% van de geannualiseerde prestatie van de index
Ethical Europe Equity tegenover de initiële waarde (zie de beschrijving van de berekeningswijze op pagina 2).
• Uitkeringsdata van de coupons: zie tabel pagina 2.
• Beginwaarde van de index: slotkoers op 1 september 2014.
• Tussentijdse en laatste observatiedata van de index: zie tabel pagina 2.

Kosten
• Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.
• Bewaring op effectenrekening: gratis op een Effectenrekening van BNP Paribas Fortis.
• Makelaarsloon: voor uitgebreide informatie over de kosten betreffende de verkoop of terugkoop van de effecten na de inschrijvingsperiode, kunt u de brochure ’Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen’ raadplegen. Die is gratis beschikbaar in elk kantoor
of via www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige info > Kosten en taksen.
Commissies ten laste van de particuliere belegger en inbegrepen in de uitgifteprijs van 102%
• Eenmalige plaatsingscommissie van 2%. Op de uitgiftedatum zal de uitgever deze commissie weer afstaan aan BNP Paribas Fortis in
diens hoedanigheid van verdeler.
• Jaarlijkse commissie van maximaal 1% van de nominale waarde van de effecten voor de verdeling en het promoten van de gestructureerde obligatie en in hoedanigheid van zakenpartner, te ontvangen door de verdeler.
De potentiële belegger wordt verzocht om het Prospectus te raadplegen voor meer informatie over deze commissies.

Fiscaliteit

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België
Op grond van de fiscale wetgeving die momenteel van kracht is, zijn de inkomsten uit schuldeffecten die worden geïnd bij een in België
gevestigde financiële tussenpersoon onderworpen aan 25% roerende voorheffing (RV). De roerende voorheffing is bevrijdend in hoofde van
de particuliere beleggers.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen (TOB):
• Geen TOB verschuldigd op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode).
• TOB van 0,09% bij de verkoop en aankoop op de secundaire markt (maximaal 650 EUR per verrichting).

De documentatie betreffende deze gestructureerde obligatie wordt beschreven op pagina 5.
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 PC banking. BNP Paribas Fortis zal aan de beleggers alle belangrijke wijzigingen meedelen met betrekking tot het risicoprofiel
en/of de waarde van de BP2F SRI COUPOn nOte 2022/5 op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies
Documentatie

Dit is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis 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.
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