BNP PARIBAS FORTIS FUNDING

geeft nieuwe obligaties uit op 2 jaar in BRL
Promotioneel document | Maart 2015

Belangrijkste kenmerken
✔ BNP Paribas Fortis Funding BRL 10,25% Fixed Rate 2017 is een obligatie
uitgegeven in Braziliaanse real (BRL) 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 u jaarlijks uitsluitend in EUR
een coupon uit te keren en u op de eindvervaldag het belegde kapitaal
(voor 100% van de nominale waarde in BRL) terug te betalen.
Bij faillissement of niet-betaling van de emittent en de garant loopt u wel
het risico om op de eindvervaldag de bedragen waarop u recht hebt niet
terug te krijgen en het belegde bedrag te verliezen.
✔ Uitgifte in Braziliaanse real (BRL), met uitkering van de jaarlijkse coupons
en terugbetaling op de eindvervaldag uitsluitend in EUR. Dat leidt tot een
verplicht te nemen wisselrisico op de Braziliaanse real, zowel voor de
nominale waarde als voor de uitgekeerde coupons. Met andere woorden,
bij de uitkering van elke coupon en de terugbetaling van het kapitaal op
de eindvervaldag of bij verkoop vóór de eindvervaldag, is de belegger
verplicht onmiddellijk zijn verlies of winst op de munteenheid te nemen.
✔ Korte looptijd van 2 jaar.
✔ Jaarlijkse coupon van 10,25% (bruto, in BRL), uitsluitend uitbetaald in EUR.
✔ Op basis van de uitgifteprijs van 101,125% en rekening houdend met een
100% terugbetaling in BRL op de eindvervaldag, bedraagt het actuarieel
brutorendement in BRL1 9,605%.
✔ Deze obligatie wordt uitgegeven in vreemde valuta en is bestemd voor
ervaren beleggers die een eventueel kapitaalverlies kunnen dragen en
die op grond van hun financiële situatie, kennis en ervaring in staat zijn
om het potentieel en de risico’s hiervan in te schatten, in het bijzonder
doordat zij vertrouwd zijn met het wisselrisico (pariteit EUR/BRL) en de
rentevoeten.

1. Het actuarieel rendement is uitgedrukt in EUR en kan als gevolg van het wisselrisico lager zijn dan
het actuarieel rendement uitgedrukt in BRL of zelfs negatief zijn.

Meer informatie en inschrijving
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België.
De verkoopbeperkingen staan beschreven in het prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 3 maart om 9 uur tot 31 maart 2015 om 16 uur.
Een vervroegde afsluiting is evenwel mogelijk in bepaalde gevallen, zoals beschreven in het prospectus.
Neem contact op met uw private banker voor meer informatie of om in te schrijven.
Hij gaat graag samen met u na of deze obligatie met uw beleggersprofiel overeenstemt en hoe ze het best in uw
beleggingsportefeuille kan worden ingepast.

Braziliaanse real (BRL)
De Braziliaanse centrale bank is met een delicate evenwichtsoefening bezig: de stijgende inflatietrend ombuigen en tegelijkertijd een
bruuske terugloop van de economische groei vermijden. Na de vertraging in 2014 is de inflatie opnieuw gestegen (7,14% in januari
2015), onder impuls van de dynamische consumptie, die op haar beurt wordt aangezwengeld door de stevige arbeidsmarkt en de
opmars van de middenklasse.
Nadat de centrale bank de richtinggevende rente stap voor stap tot
12,25% verhoogde, nadert ze nu geleidelijk het einde van de cyclus
van monetaire restricties. Maar naast het optrekken van de rente
heeft ze ook nog andere wapens om de inflatie te bestrijden. Door
uit haar massale internationale reserves te putten, grijpt zij actief
in op de valutamarkt om haar munt te steunen en zo een stijging
van de invoerprijzen tegen te houden.
De komende jaren zou de Braziliaanse economie goed stand
moeten houden dankzij de vruchtbare bodem en de gigantische
infrastructuurwerken in het kader van de Wereldbeker Voetbal
(2014) en de Olympische Spelen (2016).
De rentespread met de Verenigde Staten en Europa is indrukwekkend, vooral voor de korte looptijden (2 tot 3 jaar), en vormt een
comfortabele buffer om een eventuele terugval van de Braziliaanse
real op te vangen. Het is wel zo dat de BRL, net als alle valuta’s
met een hoog rendement, erg gevoelig is voor elke toename van de
risicoaversie en zeer volatiel kan worden, vooral in het vooruitzicht
van de presidentsverkiezingen in oktober. Het potentieel van deze
munt is dus alleen bestemd voor beleggers die ervaring hebben
met het wisselrisico en in staat zijn een kapitaalverlies te dragen.
(bron: BNP Paribas Fortis).

Evolutie van de euro ten opzichte van de Braziliaanse real
tijdens de voorbije vijf jaar
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Bron: Bloomberg (gegevens tot en met 13.02.2015)
De toekomstige evolutie van de Braziliaanse real kan
geenszins gegarandeerd worden.

Op 13 februari 2015 was 1 EUR 3,2273 BRL waard.
Om een coupure van 5.000 BRL tegen deze koers te verkrijgen,
zou u 1.549,28 EUR moeten betalen (vóór aftrek van kosten).
Als de BRL op de eindvervaldag 10% in waarde is gedaald ten
opzichte van de EUR, naar 3,5859 BRL voor 1 EUR, krijgt u
slechts 1.394,35 EUR voor uw coupure van 5.000 BRL.
De waarde van uw kapitaal daalt dus met 10%.
Omgekeerd zult u 1.704,21 EUR ontvangen voor uw coupure van
5.000 BRL als de waarde van de BRL met 10% stijgt ten opzichte
van de EUR, naar 2,9339 BRL voor 1 EUR. U boekt dan een meerwaarde van 10% op de munt.

Voor welke belegger?
De belegger moet zich ervan bewust zijn dat hij zich aan een verplicht te nemen wisselrisico blootstelt door op deze obligatie in te
schrijven: bij de uitkering van elke coupon en de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag moet hij zijn verlies of winst op de
valuta nemen (zie ‘Wisselrisico’ op pagina 3).
Deze obligatie is meer bepaald bestemd voor ervaren beleggers met een defensief (Defensive) tot dynamisch (Dynamic) risicoprofiel.
Wij raden u aan om enkel in dit product te investeren indien u een goed inzicht hebt in de kenmerken daarvan en meer bepaald de
risico’s die eraan verbonden zijn.
Als de bank dit product voorstelt, moet zij 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/privatepanking > Beleggingen >
Belangrijke informatie > Beleggersprofiel
Beleggers vragen hun private banker best om na te gaan of een dergelijke belegging voor hen persoonlijk aan te raden is.
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/privatebanking > Belangrijke informatie > Wettelijke
vermeldingen.
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Voornaamste risico‘s van deze uitgifte
Deze obligatie is onderworpen aan verschillende risico's, in het bijzonder het wissel-, krediet- en marktrisico, waaronder het
volatiliteits-, het rente- en het liquiditeitsrisico.
✔ Wisselrisico: deze obligatie is uitgegeven in Braziliaanse real, maar de uitbetaling van de twee jaarlijkse coupons en de terugbetaling van het belegde kapitaal gebeuren uitsluitend in euro. Dit betekent dat de belegger zich blootstelt aan een verplicht te
nemen wisselrisico op de Braziliaanse real, zowel op de nominale waarde als op het bedrag van de coupons. Hij is immers
verplicht om op het ogenblik van de uitkering zijn verlies of winst op de munteenheid te nemen. Bij een ongunstig verloop van
de BRL kan hij dus een bedrag in EUR ontvangen dat veel lager is dan het oorspronkelijk belegde bedrag of de in BRL aangekondigde nominale rente. Bovendien kan de waarde van de effecten en coupons ook worden beïnvloed door schommelingen in
de wisselkoers EUR/USD omdat de wisselkoers EUR/BRL via de wisselkoers EUR/USD wordt berekend.
Illustratie van het wisselrisico
Dit louter fictieve voorbeeld heeft geen enkele voorspellende waarde voor het verloop van de BRL tegenover de EUR.
Wisselrisico op de coupons1
Brutocoupon
in BRL

Brutobedrag in BRL per
coupure van 5.000 BRL

Wisselkoers
EUR/BRL (fictief)

Brutobedrag omgezet in EUR per
coupure van 5.000 BRL

13.04.2016

10,25%

512,50 BRL

2,90

176,72 EUR

13.04.2017

10,25%

512,50 BRL

3,40

150,76 EUR

101,125%

5.056,25 BRL

3,2748

1.543,99 EUR

100%

5.000 BRL

3,40

1.470,59 EUR

Betaaldatum

Risico op het kapitaal (exclusief kosten)
Uitgiftedatum
13.04.2015
Terugbetaling
13.04.2017
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1. De twee coupons en het kapitaal op de eindvervaldag worden uitbetaald in EUR, op basis van de tegenwaarde BRL in EUR, berekend 2
werkdagen vóór de betaaldatum.
1. Op basis van deze fictieve wisselkoers zou het actuariële brutorendement in EUR 8,356% bedragen (tegenover een actuarieel brutorendement
van 9,605% in BRL).

✔ Kredietrisico: bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant loopt de belegger het risico zijn belegde kapitaal niet
terug te krijgen op de eindvervaldag. Indien de afwikkelingsautoriteit in het kader van de maatregelen betreffende het herstel en de
afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, vaststelt dat de emittent en/of de garant faalt of waarschijnlijk
falende is, kan ze beslissen om maatregelen te treffen die een impact hebben op de waarde van de Notes. In voorkomend geval
aanvaardt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.
✔ Liquiditeitsrisico: deze obligatie noteert op een gereglementeerde markt. Toch garandeert deze notering niet dat er zich een
actieve markt ontwikkelt die de verhandeling ervan mogelijk maakt. BNP Paribas Fortis verzekert de liquiditeit ervan door op
te treden als koper of zo nodig als verkoper, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Een belegger die zijn effecten wil doorverkopen voor de eindvervaldag of deze effecten wil kopen nadat de inschrijvingsperiode is beëindigd, zal ze moeten verkopen/
aankopen tegen de prijs bepaald door BNP Paribas Fortis op grond van de op dat ogenblik geldende marktparameters (zie
hieronder), wat een prijs zou kunnen opleveren die lager is dan de nominale waarde per coupure (5.000 BRL). Deze prijs zal
bepaald worden binnen een aankoop- en verkoopmarge van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (exclusief makelaarsloon en taks op beursverrichtingen; zie rubriek ”Kosten en provisies” en ”Fiscaliteit”, op bladzijde 3).
✔ Risico op prijsschommeling van het effect (marktrisico): de prijs van deze obligatie in vreemde munt schommelt, op basis
van parameters zoals de financiële gezondheid van de emittent, de algemene evolutie van de rentetarieven en de volatiliteit
van de markten. Als de marktrente stijgt na uitgifte van deze obligatie en alle andere factoren onveranderd blijven, daalt de
prijs van de obligatie. Omgekeerd zal de koers van de obligatie stijgen als de marktrente daalt en alle andere factoren onveranderd blijven. Dit risico op schommelingen is groter in het begin van de looptijd van de obligatie en neemt af naarmate de
eindvervaldag dichterbij komt. Een belegger die zijn effecten wil verkopen vóór de eindvervaldag, zal dat bijgevolg tegen de
door BNP Paribas Fortis bepaalde prijs (zie hierboven) moeten doen, die lager kan zijn dan de nominale waarde per coupure
(5.000 BRL).
Voor meer informatie over deze risicofactoren worden de beleggers verzocht om aandachtig het prospectus (volgens de definitie
hierna) te lezen en hun beleggingsbeslissing te overwegen in het licht van alle informatie die erin werd opgenomen, vooral in het
onderdeel ”Risicofactoren”. Hen wordt eveneens aangeraden om de ”Informatiebrochure – Financiële instrumenten” te lezen.
Die is beschikbaar bij hun private banker of op de site www.bnpparibasfortis.be/privatebanking > Beleggingen > Belangrijke informatie.
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Belangrijkste eigenschappen van deze uitgifte
Emittent

BNP Paribas Fortis Funding, dochtermaatschappij van BNP Paribas Fortis NV.

Garant

BNP Paribas Fortis NV.
Rating (perspective) van de borg: A2 (negative outlook) bij Moody’s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor’s en A+ (stable outlook) bij Fitch.
De rating wordt louter ter informatie meegedeeld en vormt geen aanbeveling om de effecten van de emittent te kopen, verkopen of
houden. De rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.

Effecten

• Nominale waarde: 5.000 BRL.
• Bedrag van de uitgifte: minimaal 5 miljoen BRL en maximaal 250 miljoen BRL. De criteria die de emittent zal gebruiken om het
eindbedrag van de uitgifte te bepalen, worden vermeld in Deel B van de Final Terms.
• ISIN-code: XS1193810535 – reeks 864.
• Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectief effect en onderworpen aan het Engelse recht.
• Notering: deze obligaties zullen noteren op de Beurs van Luxemburg (zie ”Liquiditeitsrisico” op pagina 3).

Looptijd

Uitgifte- en betaaldatum: 13 april 2015
Uitgifteprijs: 101,125% van de nominale waarde.
Het initieel belegde kapitaal in EUR zal berekend worden tegen een wisselkoers van 3,2748 BRL per 1 EUR.
Vervaldag: 13 april 2017, wat overeenkomt met een looptijd van 2 jaar.
Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde in BRL (5.000 BRL per coupure) op de eindvervaldag,
behalve bij faillissement of niet-betaling van de emittent en/of de garant.
De terugbetaling geschiedt uitsluitend in EUR op basis van de wisselkoers EUR/BRL zoals vastgelegd 2 werkdagen vóór de betaaldatum.

Rendement

• De belegger heeft elk jaar recht op een coupon van 10,25% (bruto in BRL).
• Het actuarieel brutorendement in BRL op basis van de uitgifteprijs van 101,125% bedraagt 9,605%. Het actuarieel rendement is uitgedrukt
in EUR en kan als gevolg van het wisselrisico lager zijn dan het actuarieel rendement uitgedrukt in BRL. De interesten zijn jaarlijks
betaalbaar na verloop van de termijn, op 13 april 2016 en 13 april 2017.
• De twee jaarlijkse coupons worden uitsluitend in EUR uitbetaald op basis van de tegenwaarde BRL in EUR, berekend 2 werkdagen vóór de
uitbetaling van elke coupon.

Kosten
& provisies

Kosten
• Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.
• Bewaring op effectenrekening: gratis op een effectenrekening van BNP Paribas Fortis.
• Makelaarsloon: uitvoerige informatie over de kosten voor de verkoop of terugkoop van de effecten na de inschrijvingsperiode vindt u in
de brochure ”Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen”. Die is gratis beschikbaar bij uw private banker of via
www.bnpparibasfortis.be/privatebanking > Beleggingen > Belangrijke informatie > MiFID.
Eenmalige beleggingsprovisie van 1,125% ten laste van de particuliere belegger en inbegrepen in de uitgifteprijs van 101,125%.
Op de uitgiftedatum zal de emittent deze provisie weer afstaan aan BNP Paribas Fortis in haar hoedanigheid van distributeur.
De potentiële belegger wordt verzocht de Final Terms te raadplegen voor meer informatie over deze provisie.

Fiscaliteit

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

Documentatie

Het Prospectus is samengesteld uit:
• het Basisprospectus van het programma ‘Euro Medium Term Notes (EMTN)’, gedateerd op 13 juni 2014, opgesteld in het Engels en
goedgekeurd door de ‘Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg,
• zijn drie supplementen van 26 juni 2014, 11 juli 2014 en 4 september 2014,
• de samenvatting van de emissie zelf, opgesteld in het Frans en het Nederlands, en
• de Final Terms van 2 maart 2015.
Deze documenten zijn samen met een samenvatting van het Basisprospectus in het Nederlands gratis beschikbaar op de website
www.bnpparibasfortis.be/emissies.
De belegger die zijn effecten in bewaring geeft op een Effectenrekening van BNP Paribas Fortis kan het verloop 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 deze obligatie via www.bnpparibasfortis.be/emissies.

Dit document 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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