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De BNP PARIBAS FORTIS FUNDING RUNNER NOTE 2017/3 (verkort BP2F RUNNER NOTE
2017/3) is een complex afgeleid instrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis
Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen
maakt u geld over aan de emittent die er zich niet altijd 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 bovendien het risico op de
eindvervaldag de bedragen waarop u recht hebt, niet terug te krijgen evenmin
als het belegde bedrag.
Belangrijkste eigenschappen
✔ Korte looptijd van 2 jaar.
✔ Uitgifteprijs: 101,25% van de nominale waarde (1.012,50 EUR per coupure).
✔ Het eindrendement en de terugbetalingswijze zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de index EURO STOXX 50 (Price).
✔ Eventuele terugbetalingspremie is gelijk aan 150% van de indexstijging ten
opzichte van de beginwaarde hiervan.
✔ Risico op kapitaalverlies: bij een ongunstig indexverloop zal de belegger een
kapitaalverlies lijden dat gelijk is aan 100% van de daling van de index ten
opzichte van zijn beginwaarde.

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 januari (9 u.) tot 27 februari 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 31
bij PC banking op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies
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Optimaliseer het potentieel van Europese aandelen
De analisten van BNP Paribas Fortis Private Banking verwachten in de komende maanden een verdere algemene waardestijging van de
Europese aandelen. Deze stijging is inmiddels reeds 2 jaar aan de gang.
Verschillende factoren wijzen in die richting.
1. De Europese economie klimt langzaam uit het dal.
2. Nu hun balans opnieuw gezond is en dankzij forse besparingen kunnen veel bedrijven met een solide financiële positie uitpakken.
Bovendien zou de daling van de grondstofprijzen, met olie op kop, een positieve invloed moeten hebben op hun winstmarges.
3. De zwakkere euro zou de concurrentiepositie van de Europese exportbedrijven moeten versterken.
4. De intrestvoeten blijven historisch laag en drijven beleggers op zoek naar rendement naar de aandelenmarkten.
5. Ook na het herstel van de laatste jaren blijken de Europese beurswaarden nog altijd aantrekkelijk.
Toch blijft de ontwikkeling van de beursindexen op langere termijn koffiedik kijken. Zodra enige onzekerheid de kop opsteekt, zoals de
resultaten van de vervroegde verkiezingen in Griekenland, kunnen de markten gaan wankelen.
De BP2F Runner Note 2017/3 is bestemd voor de belegger die vertrouwd is met het financiële risico en overtuigd is van het Europese aandelenpotentieel. Met dit afgeleide instrument kunt u optimaal profiteren van een eventuele stijging van de index EURO STOXX 50 (Price),
die bestaat uit de 50 grootste beurskapitalisaties in de eurozone.

EURO STOXX 50 (Price)
De index EURO STOXX 50 (Price) is samengesteld uit
de 50 grootste beurskapitalisaties in de eurozone en
is bijgevolg representatief voor de Europese beurzen.
De samenstelling wordt jaarlijks in september
herzien, waarbij elk aandeel wordt gewogen op
basis van zijn beurskapitalisatie. Bij een volgende
samenstelling wordt getracht een optimale sectorale
selectie te maken van de aandelen in de index.

Goed om weten
De samenstelling van de EURO STOXX 50 (Price) en de prestaties ervan kunt
u bekijken op www.stoxx.com/indices > Blue-chip indices > Eurozone.
Index van het type "Price"
De dividenden op de aandelen in een index van het type ‘Price’ 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.

Ontwikkeling van de EURO STOXX 50 (Price) tijdens de laatste 5 jaar
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Bron: Bloomberg. Cijfers vastgesteld op 12 januari 2015.
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Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen
De BP2F RunneR note 2017/3 is bestemd voor beleggers die weten dat een belegging in aandelen een groot risico inhoudt en
bewust mikken op een verder herstel van de Europese aandelenmarkt. Zij beseffen dat tal van onzekere factoren dit economische
herstel kunnen afremmen en gaan bijgevolg op zoek naar een beter potentieel rendement.
De BP2F RunneR note 2017/3 is ontwikkeld om een positieve
prestatie van de index EURO STOXX 50 (Price) te versterken.
De potentiële terugbetalingspremie bedraagt immers 150%
van elke stijging van de index op de eindvervaldag.

Bij een stijging van de index

De BP2F RunneR note 2017/3 biedt geen kapitaalbescherming op
de eindvervaldag. Bij een daling van de index lijdt de belegger
een kapitaalverlies dat gelijk is aan 100% van elke daling van de
index op de eindvervaldag.

Bij een daling van de index

is een belegging in de BP2F RunneR note 2017/3
interessanter dan een rechtstreekse belegging in de index,
omdat de belegger 150% van de gerealiseerde prestatie
ontvangt. De belegger heeft evenwel geen recht op de
dividenden uitgekeerd op de aandelen van de index.

is een belegging in de BP2F RunneR note 2017/3 minder
interessant dan een rechtstreekse belegging in de index,
omdat de belegger verplicht is zijn verlies te nemen op de
eindvervaldag. Bij een rechtstreekse belegging in de index is
dit niet het geval.

Terugbetalingsschema en toekenning van de eventuele terugbetalingspremie
Beginwaarde van de index EURO STOXX 50 (Price)
= het gemiddelde van de slotkoersen op 2 februari 2015,
16 februari 2015 en 2 maart 2015

Eindwaarde van de index EURO STOXX 50 (Price)
= slotkoers op 27 februari 2017
NEE

Ligt de eindwaarde van de index hoger dan de
beginwaarde?

Op 13 maart 2017 heeft de belegger recht1 op een bedrag
gelijk aan 100% van het belegde bedrag (excl. kosten) min
het dalingspercentage van de index.

JA

Op 13 maart 2017 heeft de belegger recht1 op:
• een terugbetaling tegen 100% van het belegde kapitaal
(excl. kosten);
• een meerwaarde van 150% van de (onbegrensde)
indexstijging.
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Alle mogelijkheden in een oogopslag
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Scenario’s voor de evolutie van de index EURO STOXX 50 (Price) en
berekening van het rendement
De volgende scenario’s gelden louter als illustratie van de berekeningswijze van het eindrendement en vormen in geen geval een
garantie voor het eindrendement.
Evolutie (in %) van de
index tussen de beginen eindwaarde
-30%
-20%
-10%
0%
+10%
+20%
+30%

Berekening van het totale bedrag van de terugbetaling1
op de eindvervaldag
Bedrag van terugbetaling:
100% van het belegde kapitaal (excl. kosten)
min het dalingspercentage van de index
Bedrag van de terugbetaling:
100% van het belegde kapitaal (excl. kosten)
Bedrag van de terugbetaling:
100% van het belegde kapitaal (excl. kosten)
+ ( 1,50 x het stijgingspercentage van de index)

Totaal bedrag van
de terugbetaling1
op de eindvervaldag

Actuarieel
brutorendement

70%

-16,81%

(op basis van de
uitgifteprijs van
101,25%)

80%

-11,08%

90%

-5,70%

100%

-0,62%

115%

+6,56%2

130%

+13,27%2

145%

+19,61%2

Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant krijgt de belegger geen terugbetalingspremie en kan hij een lager bedrag terugbetaald krijgen dan zijn oorspronkelijk belegde kapitaal. Dat bedrag kan ook gelijk zijn aan nul.
2
Voor inhouding roerende voorheffing
1
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Voornaamste risico’s
✔ Een terugbetaling tegen 100% van het kapitaal is niet in alle gevallen voorzien: er bestaat immers een risico op een geheel of
gedeeltelijk kapitaalverlies als de index EURO STOXX 50 (Price) op de laatste observatiedatum is gedaald ten opzichte van zijn
beginwaarde. De belegger is dan verplicht zijn verlies te nemen. Bij een rechtstreekse belegging in de index is dit niet het geval.
✔ 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 geheel of gedeeltelijk te verliezen.
✔ Liquiditeitsrisico: dit afgeleide instrument 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 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 van de marktparameters van het moment gebeuren (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 aankoopverkoopvork van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (exclusief makelaarsloon en taks op beursverrichtingen;
zie rubriek ‘Kosten en provisies’ en ‘Fiscaliteit’ op p. 6).
✔ Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): de prijs van dit instrument schommelt naargelang parameters
zoals de financiële gezondheid van de emittent, de evolutie van de EURO STOXX 50 (Price)-index en van de rentevoeten. Als
gevolg daarvan kan de waarde terugvallen tot minder dan de nominale waarde per coupure (1.000 EUR).

Voor welke belegger?
Dit complexe afgeleide instrument is meer bepaald bestemd voor ervaren beleggers met een defensief tot agressief 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 moet nagaan of u voldoende kennis van 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 risicoprofielen vindt u op 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’. Die is beschikbaar in elk kantoor en staat op
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige info.

Prospectus
Documentatie

Het Prospectus bestaat uit :
• het Basisprospectus van het programma ’Note, Warrant and Certificate‘ van 5 juni 2014, opgesteld in het Engels en goedgekeurd door
‘Autorité des marchés financiers’ (AMF) in Parijs,
• de supplementen van 11 juli 2014, 7 augustus 2014, 5 september 2014, 11 september 2014, 10 oktober 2014, 7 november 2014 en
8 januari 2015,
• de speciﬁeke samenvatting van de emissie, opgesteld in het Nederlands, en
• de Final Terms van 30 januari 2015.
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 eigenschappen van deze uitgifte

Beschrijving

Emittent: BNP Paribas Fortis Funding (verkort ‘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 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 bewaren van de effecten van de emittent.
Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.
Effecten
• Nominale waarde: 1.000 EUR.
• Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 50 miljoen EUR.
• ISIN-code: XS1162119637– Reeks N063.
• Niet achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen aan het Engelse recht.
• Dit afgeleide instrument zal niet noteren op een gereglementeerde markt (zie ‘Liquiditeitsrisico’ op p. 5).
De voornaamste risico’s van dit instrument staan beschreven op p 5.

Risico

Uitgifte- en betaaldatum: 12 maart 2015.
Uitgifteprijs: 101,25% van de nominale waarde.
Vervaldag: 13 maart 2017, dit betekent een looptijd van 2 jaar.
Looptijd

Dit afgeleide instrument houdt een risico in op het belegde kapitaal.
De terugbetalingswijze op de eindvervaldag wordt bepaald door de ontwikkeling van de EURO STOXX 50 (Price)-index:
• als de eindwaarde van de index minstens gelijk is aan de beginwaarde: recht op 100% terugbetaling van de nominale waarde;
• als de eindwaarde van de index lager ligt dan de beginwaarde: een gedeeltelijke terugbetaling die als volgt wordt berekend:
100% – dalingspercentage van de index tussen de eind- en beginwaarde.
• Beginwaarde van de index: het gemiddelde van de slotkoersen op 2 februari 2015, 16 februari 2015 en 2 maart 2015.
• Eindwaarde van de index: slotkoers op 27 februari 2017
• Onderliggend: EURO STOXX 50 (Price)-index.
De potentiële terugbetalingspremie bedraagt 150% van de indexstijging tussen de begin- en eindwaarde. Bij een daling of nulprestatie
wordt geen terugbetalingspremie uitgekeerd.

Rendement

Kosten

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 101,25%
• Eenmalige plaatsingsprovisie van 1,25%. Op de uitgifteatum zal de emittent deze provisie retrocederen aan BNP Paribas Fortis.
• Jaarlijkse door de verdeler in te houden provisie van maximaal 1% van de nominale waarde van de effecten voor de verdeling en de
promotie van de gestructureerde obligatie en als vergoeding voor de aanbreng daarvan.
De potentiële belegger wordt verzocht het Prospectus te raadplegen 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 die bij dit afgeleid instrument hoort, staat 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 BP2F RunneR note 2017/3 op www.bnpparibasfortis.be/emissies

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
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