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De bNP PArIbAS ArbItrAGe ISSuANce bV (Nl) AutocAllAble Note Select euro 2023
(verkort BNPP BV AutocAllAble Note Select euro 2023) is een schuldinstrument
uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) onder de vorm van een
certiﬁcaat, gewaarborgd door BNP Paribas. Door in te tekenen maakt u geld over
aan de emittent die er zich toe verbindt op de eindvervaldag 100% van de nominale
waarde terug te betalen. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de
garant loopt u op de vervaldag wel het risico de bedragen waarop u recht hebt,
niet terug te krijgen evenmin als het belegde bedrag.
Belangrijkste eigenschappen
✔ Looptijd van minimaal 2 jaar en maximaal 8 jaar.
✔ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (1.020 EUR per coupure).
✔ Recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure)
op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling, behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent.
✔ De eventuele terugbetalingspremie is afhankelijk van de ontwikkeling van de EURO
STOXX Select Dividend 30-index. Die is samengesteld uit 30 Europese aandelen die in
hun land het hoogste dividend uitkeren. De terugbetalingspremie zal gelijk zijn aan
100% van de indexstijging op de eindvervaldag.
✔ Bij een vervroegde terugbetaling heeft de belegger recht op een eenmalige coupon.
Die bedraagt 3,5%, vermenigvuldigd met het aantal jaren dat sinds de uitgiftedatum
is verstreken.
✔ Het actuariële rendement bij een vervroegde terugbetaling zal verschillen van dat
van de Note die tot op de eindvervaldag loopt. Als de Note tot op de eindvervaldag
loopt en als de index op de eindvervaldag niet is gestegen, bedraagt het minimale
actuariële rendement -0,25%.

Hoe inschrijven?
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België.
De verkoopbeperkingen zijn opgenomen in het prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 31 oktober (9 u.) tot 30 november 2015 (16 u.)
In bepaalde omstandigheden is echter een vervroegde afsluiting mogelijk, zoals beschreven
in het Prospectus (zie deel B van de Final Terms).
Voor meer informatie of om in te schrijven kunt u terecht:
in elk BNP Paribas Fortiskantoor
bij het Easy banking centre op het nr. 02 433 41 34
bij PC banking op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies
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Aandelen met een hoog dividendrendement
Na de mooie prestaties van de laatste twee jaren en de correctie van vorige zomer, hebben Europese aandelen met een hoogrentend
dividend ongetwijfeld een interessant groeipotentieel. In een context van historisch lage rentevoeten blijven de hoge dividenden erg
aantrekkelijk voor beleggers die rendement zoeken.
Bovendien begint de economie in de eurozone onder andere door de daling van de olieprijs en de zwakke euro tekenen van herstel te
tonen, wat de winstvooruitzichten van de Europese bedrijven omhoog zou moeten krikken.
Aandelen met een hoogrentend dividend zijn bij beleggers gegeerd omwille van hun relatief defensief profiel. Bedrijven die regelmatig
hoge dividenden kunnen uitkeren zijn financieel gezond. Bij turbulentie op de beurs verkiezen beleggers deze aandelen.
De evolutie op de beurs verloopt overigens allesbehalve rimpelloos, zoals we deze zomer merkten. Een belegging in aandelen, hoe goed
die ook zijn, is steeds risicovol.

Met de BNPP BV Autocallable Note
Select Euro 2023 kunt u profiteren van
het potentieel van Europese aandelen
met een hoog dividendrendement
zonder rechtstreeks in aandelen te
beleggen, noch het dividend ervan te
ontvangen. Een daling van de index op
de eindvervaldag heeft dan weer geen
invloed op het kapitaal. Het potentiële
rendement is afhankelijk van de EURO
STOXX Select Dividend 30-index, die
bestaat uit 30 aandelen die erom
bekend staan hoge en regelmatige
dividenden uit te keren.

EURO STOXX Select Dividend 30-index
De index EURO STOXX Select Dividend 30 biedt een beursblootstelling aan 30 bedrijven uit de eurozone die in hun land het
hoogste dividend uitkeren.

Evolutie van de EURO STOXX Select Dividend 30 de afgelopen
5 jaar
2100

De aandelen worden opgenomen in de index als ze aan verschillende criteria voldoen. Dit zijn de twee belangrijkste:
• Het dividend is de laatste 5 jaar gestegen.
• De laatste 5 jaar werden minstens 4 jaarlijkse dividenden
uitgekeerd.

2000
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Goed om weten
De EURO STOXX Select Dividend 30 is een index van het type
’Price’. De dividenden op de aandelen in die index worden
hierin niet herbelegd en hebben dus geen rechtstreekse invloed op de prestatie ervan. Bij een index van het type ‘Total
Return’ is dit wel het geval.
Voor meer informatie over de samenstelling van de index en
de opvolging van de prestaties kunt u terecht op
www.stoxx.com/indices > Select Dividend indices.
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Bron: Bloomberg.
Cijfers op 16 oktober 2015.

Op 16 oktober 2015 sloot de EURO STOXX Select Dividend 30index af op 1.829,60.
Voor de periode van 16 oktober 2010 tot 16 oktober 2015 bedroeg
het actuarieel rendement 1,26%.
Gegevens uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
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Een eenmalige coupon van 3,50% (bruto) per verstreken jaar bij vervroegde
terugbetaling…
De BnPP Bv aUtOCallaBle nOte seleCt eURO 2023 heeft weliswaar een initiële looptijd van 8 jaar,
maar kan vanaf het einde van het tweede jaar elk jaar vervroegd terugbetaald worden.
Als de EURO STOXX Select Dividend 30-index op een van de 6 vooraf bepaalde data minstens
15% gestegen is, volgt er een automatische vervroegde terugbetaling (zie onderstaande tabel).

Eventuele
eenmalige
brutocoupon2

Actuarieel
brutorendement2
op basis van de
uitgifteprijs van
102%

11 december 2017

2 x 3,5% = 7%

2,41%

Jaar

Observatiedatum

Datum eventuele
vervroegde
terugbetaling1

2

27 november 2017

Minimale stijging
voor een
vervroegde
terugbetaling

3

27 november 2018

11 december 2018

3 x 3,5% = 10,5%

2,70%

4

27 november 2019

11 december 2019

4 x 3,5% = 14%

2,82%

5

27 november 2020

11 december 2020

5 x 3,5% = 17,5%

2,86%

6

29 november 2021

13 december 2021

6 x 3,5% = 21%

2,88%

7

28 november 2022

12 december 2022

7 x 3,5% = 24,5%

2,89%

15%

Bij een vervroegde terugbetaling geeft de BnPP Bv
aUtOCallaBle nOte seleCt eURO
2023 recht op1 :
• een terugbetaling tegen 100%
van de nominale waarde
(1.000 EUR per coupure), en
• een uitkering van een eenmalige brutocoupon die als volgt
wordt berekend:
3,50% x het aantal jaren dat
sinds de uitgifte is verstreken.

Voorbeeld

Stel dat de EURO STOXX Select Dividend 30-index op 27 november 2019 met 23% is gestegen ten opzichte van zijn beginwaarde.
Dan zal de BnPP Bv aUtOCallaBle nOte seleCt eURO 2023 op 11 december 2019 vervroegd terugbetaald worden. Op die dag ontvangt de
belegger zijn belegde kapitaal (excl. kosten) en een eenmalige brutocoupon van 14%.

… of 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX Select Dividend-index op de
eindvervaldag
Als de EURO STOXX Select Dividend 30-index op het einde van het 7de jaar op geen enkele observatiedatum 15% was gestegen, loopt
de BnPP Bv aUtOCallaBle nOte seleCt eURO 2023 door tot de eindvervaldag.

Loopt de Note tot zijn oorspronkelijke eindvervaldag, namelijk
tot 11 december 2023, dan geeft de BnPP Bv aUtOCallaBle nOte
seleCt eURO 2023 recht op:
• een terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde
(1.000 EUR per coupure), en
• een terugbetalingspremie van 100% van elke positieve
indexprestatie.

Waarden van de
EURO STOXX Select Dividend 30-index
De prestatie van de index stemt overeen met de evolutie tussen
zijn begin- en eindwaarde
Beginwaarde: slotkoers van 1 december 2015.
Eindwaarde: gemiddelde van de slotkoersen op 19 observatiedagen, maandelijks gespreid tussen 27 mei 2022 en
27 november 2023.

Belangrijke opmerking

Als de index op het einde van het laatste jaar minstens 15% gestegen is ten opzichte van zijn beginwaarde, wordt daarvoor geen eenmalige coupon uitgekeerd, maar een terugbetalingspremie gelijk aan 100% van de indexstijging.

1 Behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant.
2 Voor inhouding van de roerende voorheffing.
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Scenario’s
De volgende scenario’s worden als voorbeeld gegeven maar zijn geen prognose van de toekomstige evolutie van de EURO STOXX Select
Dividend 30-index, noch van een mogelijke vervroegde terugbetaling. Zij vormen geen indicatie voor het eindrendement.
Ongunstig scenario

Neutraal scenario

Gunstig scenario

Op de eindvervaldag tekent de index een
daling op van -20% en is op geen van de
6 observatiedata met 15% gestegen.

Op de eindvervaldag tekent de index een
stijging op van 7,20% en is op geen van
de 6 observatiedata 15% gestegen.

Op het einde van het tweede jaar tekent de
index een stijging op van 20%.

Op 11 december 2023 heeft de belegger
recht1 op een terugbetaling tegen 100% van de
nominale waarde.

Op 11 december 2023 heeft de belegger
recht1 op de terugbetaling van 100% van de
nominale waarde en op een
terugbetalingspremie van 7,20% (bruto).

Op 11 december 2017 heeft de belegger recht1
op de terugbetaling van 100% van de nominale
waarde en op een eenmalige coupon van 7%
(bruto).

Het actuarieel rendement bedraagt -0,25%.

Het actuarieel brutorendement2 bedraagt
0,62%.

Het actuarieel brutorendement2 bedraagt
2,41%.

1 Behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant.
2 Op basis van de uitgifteprijs van 102% en voor de inhouding van de roerende voorheffing.

Prospectus
Documentatie

Het Prospectus bestaat uit:
• het Basisprospectus van het programma 'Note, Warrant and Certificate' van 9 juni 2015, opgesteld in het Engels en goedgekeurd
door de Autorité des marchés financiers (AMF) in Parijs;
• de drie supplementen bij het Basisprospectus, respectievelijk gedateerd op 6 augustus 2015, 10 september 2015 en
8 oktober 2015;
• de specifieke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het Nederlands en
• de Final Terms van 31 oktober 2015.
Deze documenten zijn samen met een samenvatting van het Basisprospectus in het Nederlands gratis beschikbaar op de website
www.bnpparibasfortis.be/emissies
De potentiële belegger wordt verzocht kennis te nemen van het Prospectus alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.
Bijkomende informatie inzake Belgisch recht
De emittent kan ertoe verplicht worden om de bepalingen van het Belgische Wetboek van economisch recht te respecteren, in het
bijzonder de bepalingen omtrent de onrechtmatige bedingen, in de toepassing van de clausules in het basisprospectus en de definitieve voorwaarden die betrekking hebben op de uitgifte van dit product in België, voor zover deze bepalingen van toepassing zijn
voor de emittent.
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Voornaamste risico’s
✔ 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
certificaten (bail-in). In voorkomend geval aanvaardt de belegger het risico om het belegde bedrag en de intresten geheel of
gedeeltelijk te verliezen.
✔ Risico op een geringe prestatie van de index: De certificaten zijn van het type ‘autocallable’, met andere woorden, voor hun
prestatie geldt een plafond. De belegger kan dus niet volledig genieten van de indexstijging, behalve tijdens het laatste jaar.
✔ Risico's verbonden aan de index: Als de index door een uitzonderlijke gebeurtenis wordt getroffen (zoals bijvoorbeeld een
schorsing of niet-publicatie), zal de berekeningsagent van de certificaten de houders van de certificaten hiervan op de hoogte
brengen en overgaan tot zekere aanpassingen. Indien de index vervangen wordt door een index die substantieel dezelfde
formules en berekeningsmethodes toepast als de initiële index of indien de index wordt gepubliceerd door een nieuwe
sponsor, die aanvaardbaar is voor de berekeningsagent, zal deze nieuwe index gebruikt worden als nieuwe onderliggende
referentie in het kader van de certificaten. Indien de sponsor van de index een aanzienlijke verandering in de formules en de
berekeningsmethodes van de index aankondigt of indien hij een verwijdering van de index aankondigt, of indien de nieuwe
sponsor van de index deze index niet publiceert, zal de berekeningsagent overgaan tot de waardebepaling van de index en
andere bedragen zoals voorzien in de definitieve voorwaarden van de certificaten met behulp van de formules en
berekeningsmethodes van de index zoals die daarvoor van toepassing waren.
✔ Liquiditeitsrisico: dit certificaat is niet genoteerd op een gereglementeerde markt. BNP Paribas Fortis verzekert de liquiditeit
ervan door op te treden als koper of zo nodig als verkoper, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn
effecten wil doorverkopen voor de eindvervaldag of die deze effecten wil kopen nadat de inschrijvingsperiode is beëindigd, zal
deze moeten verkopen/kopen aan de prijs bepaald door BNP Paribas Fortis. Dit zal afhankelijk van de marktparameters van
dat moment gebeuren (zie hieronder), wat tot een prijs kan leiden 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 rubriek ‘Kosten’ en ‘Fiscaliteit’ op pagina 6).
✔ Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): het recht op een terugbetaling tegen 100% van de nominale
waarde geldt enkel op de eindvervaldag. Voordien zijn een aantal parameters - zoals de financiële gezondheid van de
emittent en de garant en de evolutie van de EURO STOXX Select Dividend 30-index en de rentevoeten - bepalend voor de
positieve en negatieve prijsschommelingen van dit certificaat.
✔ Vervroegde terugbetaling mogelijk: In geval van overmacht (zoals bijvoorbeeld indien het illegaal, onmogelijk of niet
haalbaar is voor de emittent om haar verplichtingen na te komen in het kader van de certificaten en/of in het kader van een
dekkingstransactie) kan de emittent de houders van de certificaten op de hoogte brengen van een vervroegde terugbetaling
tegen de marktprijs van de certificaten verminderd met de eventuele kosten van de emittent (en/of gerelateerde
vennootschappen) voor het oplossen van haar dekkingstransacties.
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Belangrijkste eigenschappen van deze uitgifte

Beschrijving

Emittent: BNP Paribas Arbitrage Issuance Besloten Vennootschap (verkort ‘BNPP BV’), Nederlands filiaal van BNP Paribas NV.
Garant: BNP Paribas. De waarborg is enkel van toepassing bij faillissement of wanbetaling van de emittent.
Rating van de garant: A2 (stable outlook) bij Moody's, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor's en A+ (stable outlook) bij Fitch.
Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bijhouden 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: XS1251242324.
• Niet achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen aan het Engelse recht.
• Dit certiﬁcaat zal niet noteren op een gereglementeerde markt (zie ‘Liquiditeitsrisico’ op p. 5).
De voornaamste risico’s van deze gestructureerde obligatie staan beschreven op p 5.

Risico

Uitgifte- en betaaldatum: 11 december 2015.
Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde.

Looptijd

Vervaldag: 11 december 2023, dit betekent een looptijd van maximaal 8 jaar.
Terugbetalingspremie: recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde, behalve bij faillissement of wanbetaling van de
emittent en de garant.
Eventuele vervroegde terugbetaling: vanaf het tweede jaar wordt het kapitaal vervroegd terugbetaald tegen 100% van de nominale
waarde als de EURO STOXX Select Dividend 30-index op een van de 6 vooropgestelde observatiedata minstens 15% is gestegen ten opzichte
van zijn beginwaarde. (zie tabel op p. 2)

Rendement

Kosten

• Onderliggende waarde: EURO STOXX Select Dividend 30-index.
• Beginwaarde van de index: slotkoers van 1 december 2015.
Eindwaarde van de index : gemiddelde van de slotkoersen op 19 data, maandelijks gespreid tussen 27 mei 2022 en 27 november 2023.
• Op de voorziene eindvervaldag: eventuele terugbetalingspremie gelijk aan 100% van de indexstijging op de eindvervaldag.
• Bij een vervroegde terugbetaling: eenmalige brutocoupon die wordt berekend als volgt: 3,50% x het aantal jaren dat sinds de uitgifte is
verstreken.
Mogelijke uitkeringsdata van de eenmalige coupon : zie tabel op p. 3.
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 inkoop van de effecten na de inschrijvingsperiode,
kunt u de brochure ‘Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen’ raadplegen. Die is gratis beschikbaar in elk kantoor en staat
op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige info > Kosten en taksen.
Provisies ten laste van de particuliere belegger en begrepen in de uitgifteprijs van 102%
• Eenmalige plaatsingsprovisie van 2%. Op de uitgiftedatum zal de emittent deze provisie retrocederen aan BNP Paribas Fortis.
• Jaarlijkse door de verdeler in te houden provisie van maximaal 1% voor de verdeling en de promotie van de gestructureerde obligatie.
De potentiële belegger leest best het Prospectus voor meer informatie over de provisies.

Fiscaliteit

Belastingstelsel voor particuliere beleggers in België
Op grond van de geldende fiscale wetgeving zijn inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde
financiële instelling, onderworpen aan 25% roerende voorheffing (RV). Deze roerende voorheffing is bevrijdend voor particuliere beleggers.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke latere wijzigingen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over de fiscale regeling die op hen van toepassing is
Taks op beursverrichtingen (TOB)
• Geen TOB op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode).
• 0,09% TOB bij de verkoop en aankoop op de secundaire markt: (maximaal 650 EUR per verrichting).
De documentatie over dit certificaat wordt beschreven op p. 5.
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 de BnPP Bv aUtOCallaBle nOte seleCt eURO 2023 op www.bnpparibasfortis.be/emissies

Documentatie

Klachten
Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij
• BNP Paribas Fortis nv – Klachtenbeheer (1QA8D) – Warandeberg 3, 1000 Brussel ;
• De Ombudsdienst voor de Consument (Ombudsfin) via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen

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
11.2015 - Verantwoordelijke uitgever: A.Moenaert - Fortis Bank NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPM Brussel – TVA BE 0403.199.702.7

6/6

