Select Invest Notes
BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU)
USD RUNNER NOTE GREY GOLD 2020
(verkort BP2F USD RUNNER NOTE GREY GOLD 2020)

Belangrijkste eigenschappen
✔ Looptijd: vaste vervaldag op 6 april 2020, dus een looptijd van 5 jaar.
Uitgifte- en betaaldatum: 6 april 2015.
✔ Uitgifte in Amerikaanse dollar (USD), wat een wisselkoersrisico inhoudt bij de omzetting van de bedragen in USD naar EUR.
✔ Uitgifteprijs: 101,50% van de nominale waarde (2.030 USD per coupure).
✔ Onderliggende waarde: de index Global Grey Gold Select 30 USD PR. Deze bestaat uit 30 aandelen van internationale
ondernemingen in sectoren die het sterkst aan het thema van de vergrijzing van de wereldbevolking zijn blootgesteld.
✔ Risico op kapitaalverlies: bij een daling van de index lijdt de belegger een kapitaalverlies dat gelijk is aan 100% van de daling
van de index ten opzichte van zijn beginwaarde.
✔ Hefboomeffect: eventuele terugbetalingspremie gelijk aan 150% van elke stijging van de index ten opzichte van zijn beginwaarde.

Voor welke belegger?
De BP2F USD RUnneR note GRey GolD 2020 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 het kapitaal tegen 100% van de nominale waarde (in USD) terug te betalen. Bij faillissement of niet-betaling van de
emittent en de garant, loopt u bovendien het risico om de sommen waarop u recht hebt en het belegde bedrag op de eindvervaldag te
verliezen.
Dit afgeleide instrument is bestemd voor ervaren beleggers met een defensief (Defensive) tot agressief (Growth) profiel, die een
kapitaalverlies aanvaarden.
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. Uw private banker moet nagaan of u voldoende kennis en ervaring hebt voor dit product. Als dit
product niet geschikt is voor u, moet hij u daarvan op de hoogte
brengen.
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
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar
financiële situatie geschikt is.
aanbod in België.

Inschrijvingsperiode

Meer informatie over de verschillende risicoprofielen vindt u
op www.bnpparibasfortis.be/privatebanking > Beleggingen >
Belangrijke informatie > 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
bij zijn private banker en staat op www.bnpparibasfortis.be/
privatebanking > Beleggingen > Belangrijke informatie.

De verkoopbeperkingen zijn opgenomen in het prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 16 maart (9 uur) tot
27 maart 2015 (16 uur).
In bepaalde omstandigheden is echter een vervroegde
afsluiting mogelijk, zoals beschreven in het prospectus (zie
deel B van de Final Terms).
Neem contact op met uw private banker voor meer
informatie of om in te schrijven.
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Onderliggende waarde: index Global Grey Gold Select 30 USD PR
De index Global Grey Gold Select 30 USD PR is een gloednieuwe
index die ontwikkeld is door de experten van BNP Paribas.
De index wil een beursblootstelling bieden aan ondernemingen
waarvan de activiteiten door de aanhoudende vergrijzing van de
wereldbevolking worden ondersteund. Dit thema is immers in
vele activiteitssectoren een prioritaire ontwikkelingsas geworden.
De index is uitgedrukt in Amerikaanse dollar en biedt een goede
geografische en sectorale diversifiëring.

De sectoren die in de index zijn opgenomen en die een blootstelling aan het thema ‘Vergrijzing van de wereldbevolking’
bieden, kunnen in zes categorieën worden ondergebracht:
- Farma en biotechnologie
- Uitrusting en diensten in het kader van de gezondheidszorg
- Levensverzekeringen
- Reizen en vrije tijd
- Drank, wijn en sterke drank
- Wooninrichting

Samenstelling van de index

Om beter in te spelen op de marktomstandigheden wordt de samenstelling van de index om de 3 maanden herzien op basis van
een aantal financiële criteria.

Selectieproces

750 aandelen
300 aandelen
60 aandelen
30 aandelen

Beleggingsbereik

Internationale aandelen uit verschillende sectoren in verband met de bevolkingsvergrijzing
Selectie van de meest liquide aandelen
(gemiddeld verhandelingsvolume op 20 dagen van meer dan 10 miljoen USD)
Selectie van de aandelen met de beste vooruitzichten

qua dividendrendement voor de komende twaalf maanden
Selectie van de minst risicovolle aandelen
op basis van de volatiliteit in het verleden (op 6 maanden)
De weging van elk aandeel wordt bepaald op grond van de volatiliteit ervan. Zo
krijgt het minst volatiele aandeel het grootste gewicht in de index.

Volatiliteit (of risico)
Aandelen zijn onderhevig aan koersstijgingen
en -dalingen. Die verschillen kunnen beperkt
worden binnen een schommelingsmarge die
de positieve en negatieve afwijkingen (in %) ten
opzichte van een gemiddelde prestatie meet. Op
financieel gebied wordt dit verschil uitgedrukt
met het begrip volatiliteit of risico.

Conclusie

Geen dividenduitkering

Deze strenge methodologie maakt het
mogelijk aandelen op te sporen die
• het meest liquide zijn,
• financieel gezond en solide zijn, omdat
ze in staat zijn hoge dividenden uit te
keren, en
• niet zo risicovol zijn omdat ze een lage
volatiliteit hebben.

Hoewel een van de
selectiecriteria voor de
aandelen in de index
betrekking heeft op de
uitgekeerde dividenden, moet
worden aangestipt dat de
belegger geen recht heeft op
deze dividenden.

Goed om weten
De index Global Grey Gold Select 30 USD PR is een ‘prijsindex’. Dat houdt in dat de dividenden die worden uitgekeerd door de
aandelen in de index, niet opnieuw in de index worden belegd.
De samenstelling en het verloop van de index vindt u op de site
https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/product.aspx?id=nODSpIlUJ8jYDuTUwbkwpw%3d%3d
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Indexsamenstelling op 16.03.2015
#

Bedrijf

Land

Sector

1
2
3
4
5
6
7
8

International Game Technology
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
GTECH SpA
Novartis AG
Pfizer Inc.
GreatWest Lifeco Inc
Diageo plc
Coloplast AS

Verenigde Staten
Japan
Italië
Zwitserland
Verenigde Staten
Canada
Verenigd Koninkrijk
Denemarken

9
10
11
12
13
14

Roche Holding AG
Ageas SA
Johnson & Johnson
Legal & General Group plc
GlaxoSmithKline plc
Baxter International Inc

Zwitserland
België
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

15
16
17
18
19
20
21

Eli Lilly Co
Crown Resorts Ltd
Daiichi Sankyo Co Ltd
Power Financial Corp
AstraZeneca plc
Sun Life Financial Inc
Sonic Healthcare ltd

Verenigde Staten
Australië
Japan
Canada
Verenigd Koninkrijk
Canada
Australië

Reizen & Vrije tijd
Farma & Biotechnologie
Reizen & Vrije tijd
Farma & Biotechnologie
Farma & Biotechnologie
Levensverzekeringen
Drank
Uitrusting en
Gezondheidszorgdiensten
Farma & Biotechnologie
Levensverzekeringen
Farma & Biotechnologie
Levensverzekeringen
Farma & Biotechnologie
Uitrusting en
Gezondheidszorgdiensten
Farma & Biotechnologie
Reizen & Vrije tijd
Farma & Biotechnologie
Levensverzekeringen
Farma & Biotechnologie
Levensverzekeringen
Uitrusting en
Gezondheidszorgdiensten
Levensverzekeringen
Levensverzekeringen
Levensverzekeringen
Farma & Biotechnologie
Levensverzekeringen
Levensverzekeringen
Farma & Biotechnologie
Levensverzekeringen
Levensverzekeringen

22
Standard Life plc
23 Fubon Financial Holding Co Ltd
24
Delta Lloyd NV
25
STADA Arzneimittel AG
26 Cathay Financial Holding Co Ltd
27
AMP Ltd
28
Merck Co inc
29
Friends Life Group Ltd
30
Aviva plc

Verenigd Koninkrijk
Taiwan
Nederlands
Duitsland
Taiwan
Australië
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk

Bron: BNP Paribas

Vergelijking van het verloop van de index Global Grey Gold Select 30 USD PR (simulatie) en de index MSCI World
(internationale aandelen) over een lange periode (basis 100 op 01.01.2002)
Aangezien de index Global Grey Gold Select 30 USD PR pas
sinds 20 januari 2015 bestaat, berust de grafiek hiernaast op een
simulatie van de prestatie. De prestatie in het verleden werd
verkregen door systematisch financiële filters toe te passen op het
beleggingsbereik.
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Op basis van deze simulatie van de prestatie over de periode van
01.01.2002 tot 20.02.2015 zou de index een actuarieel rendement
van 6,00% hebben geboekt (tegenover 4,37% voor de MSCI Wordindex).
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Op 20 februari 2015 sloot de index Global Grey Gold Select 30 USD
PR af op 215,0671.
Gegevens uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: Bloomberg. Cijfers op 20 februari 2015.
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Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen
De BP2F USD Runner Note Grey Gold 2020 is bestemd voor beleggers die weten dat een belegging in aandelen een groot risico
inhoudt en op zoek zijn naar een beter potentieel rendement.

150% van de eventuele stijging van de index
De BP2F USD Runner Note Grey Gold 2020 biedt echter geen
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Bij een ongunstig
verloop van de index lijdt de belegger automatisch een
kapitaalverlies dat gelijk is aan 100% van elke daling van de
index op de eindvervaldag.

De BP2F USD Runner Note Grey Gold 2020 is ontwikkeld om een
positieve prestatie van de index Global Grey Gold Select 30 USD
PR te versterken. De potentiële terugbetalingspremie bedraagt
immers 150% van elke stijging van de index op de eindvervaldag.

Bij een stijging van de index

Bij een daling van de index

heeft de belegger op 6 april 2020 recht1 op
- een terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (in
USD) en
- een terugbetalingspremie gelijk aan 150% van de stijging
van de index ten opzichte van zijn beginwaarde2.

heeft de belegger op 6 april 2020 recht1 op een bedrag (in
USD) dat overeenstemt met 100% van het belegde kapitaal,
min het dalingspercentage van de index tegenover zijn
beginwaarde2.
➡ Een belegging in de BP2F USD Runner Note Grey Gold 2020
is dus minder interessant dan een rechtstreekse belegging in
de aandelen van de index omdat de belegger verplicht is zijn
verlies te nemen op de eindvervaldag. Bij een rechtstreekse
belegging in aandelen is dit niet het geval.

➡ Een belegging in de BP2F USD Runner Note Grey Gold
2020 is interessanter dan een rechtstreekse belegging in
de aandelen van de index, omdat de belegger 150% van de
positieve prestatie van de index ontvangt.
Hierbij valt op te merken dat de belegger geen recht heeft
op de dividenden die eventueel worden uitgekeerd door de
aandelen waaruit de index bestaat.

1 Bij faillissement of niet-betaling 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 De beginwaarde van de index is gelijk aan de slotkoers op 30 maart 2015. De eindwaarde is gelijk aan de slotkoers op 23 maart 2020.

Alle mogelijkheden in een oogopslag
150%

Evolutie van de min- of meerwaarde
(uitgedrukt in %)
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Evolutiescenario’s van de index 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 uiteindelijke rendement.
Evolutie
van de index tussen de
begin2- en eindwaarde3
-20%

Berekening van het totale bedrag van de terugbetaling1
op de eindvervaldag
Bedrag van terugbetaling:
100% van het belegde bedrag (zonder kosten, in USD)
min het dalingspercentage van de index

-10%

Bedrag van terugbetaling:
100% van het belegde bedrag (zonder kosten, in USD)

0%
+10%

Bedrag van terugbetaling:
100% van het belegde bedrag (zonder kosten, in USD)
+150% van de stijging van de index

+20%
+30%

Totaalbedrag van
de terugbetaling1
(in USD) op de
eindvervaldag

Actuarieel rendement
in USD (op basis
van de uitgifteprijs
van 101,50%)

80%

-4,65%

90%

-2,37%

100%

-0,30%

115%

+2,53%4

130%

+5,07%4

145%

+7,39%4

1 Bij faillissement of niet-betaling 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 De beginwaarde van de index stemt overeen met de slotkoers op 30 maart 2015.
3 De eindwaarde van de index is gelijk aan de slotkoers op 23 maart 2020.
4 Brutobedrag (vóór inhouding van de 25% roerende voorheffing).

Een belegging in USD
De BP2F USD Runner Note Grey Gold 2020 is uitgedrukt in USD. Dat houdt ook een wisselkoersrisico in voor de belegger die beslist
om zijn kapitaal en eventuele terugbetalingspremie in EUR om te zetten. Het eindrendement in EUR zal namelijk niet alleen bepaald
worden door het verloop van de index op de eindvervaldag, maar ook door de evolutie van de USD tegenover de EUR.
Verloop van de EUR ten opzichte van de USD in de afgelopen vijf jaar

Op 3 maart 2015 was 1 EUR 1,119 USD waard.

1,5

Om een coupure van 2.000 USD te verkrijgen tegen deze koers,
zou u 1.787,31 EUR moeten betalen (vóór kosten).
Als de USD op de eindvervaldag 10% in waarde daalt ten
opzichte van de EUR, naar 1,2433 USD voor 1 EUR, krijgt u slechts
1.608,62 EUR voor uw coupure van 2.000 USD. De waarde van uw
kapitaal daalt dus met 10%.

1,4

1,3

1,2

1,1
03.03.2010
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03.03.2013

03.03.2014

03.03.2015

Bron: Bloomberg (gegevens op 3 maart 2015)
Er kan geen enkele garantie worden geboden voor het toekomstige
verloop van de Amerikaanse dollar.

Omgekeerd zult u 1.965,99 EUR ontvangen voor uw coupure van
2.000 USD als de waarde van de USD met 10% stijgt ten opzichte van
de EUR, naar 1,0173 USD voor 1 EUR. U boekt dan een meerwaarde
van 10% op de munt.

Prospectus
Het prospectus bestaat uit:
- het Basisprospectus ‘Note, Warrant and Certificate Programme’ van 5 juni 2014, opgesteld in het Engels en goedgekeurd door de
‘Autorité des marchés financiers’ (AMF) in Parijs,
- de supplementen van 11 juli 2014, 7 augustus 2014, 5 september 2014, 22 september 2014, 10 oktober 2014, 7 november 2014,
8 januari 2015 en 10 februari 2015,
de specifieke samenvatting bij de uitgifte, opgesteld in het Nederlands en
- de Final Terms van 13 maart 2015.
Die documenten en een samenvatting in het Nederlands van het basisprospectus zijn gratis beschikbaar in elk Private Banking
Centre van BNP Paribas Fortis en op de site www.bnpparibasfortis.be/emissies
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Belangrijkste eigenschappen van deze uitgifte
Emittent: BNP Paribas Fortis Funding (afgekort ‘BP2F’), Luxemburgse dochtermaatschappij van BNP Paribas Fortis NV.
Garant: BNP Paribas Fortis NV De waarborg is enkel van toepassing bij faillissement of niet-betaling van de emittent. Rating (vooruitzicht) 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 ter
informatie meegedeeld en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of aanhouden van de effecten van de emittent. Een rating kan door het
ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.
Effecten
➞ Nominale waarde: 2.000 USD. Minimale inschrijving: 14.000 USD.
➞ Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen USD en maximaal 50 miljoen USD.
➞ ISIN-code: XS1196335837 – reeks N069.
➞ Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen aan het Engelse recht.
➞ Notering: dit afgeleide instrument noteert niet aan een gereglementeerde markt (zie ‘Liquiditeitsrisico’ hierna).
Kosten
➞ Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.
➞ Bewaring op effectenrekening: gratis op een Effectenrekening van BNP Paribas Fortis.
➞ Makelaarskosten: voor uitgebreide informatie over de kosten betreffende de verkoop of afkoop van de effecten na de inschrijvingsperiode, kunt
u de brochure ‘Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen’ raadplegen. Die is gratis beschikbaar bij uw private banker en staat op
www.bnpparibasfortis.be/privatebanking > Belangrijke informatie > MiFID.
Provisies ten laste van de particuliere belegger en inbegrepen in de uitgifteprijs van 101,50%
➞ Eenmalige plaatsingsprovisie van 1,50%, die de emittent weer afstaat aan de distributeur op de datum van uitgifte.
➞ Jaarlijks door de verdeler in te houden provisie van maximaal 1% voor de verdeling en de promotie van het afgeleide instrument.
De potentiële belegger wordt verzocht het prospectus te raadplegen voor meer informatie over de provisies.
Belastingstelsel van toepassing op particuliere beleggers in België
➞ Roerende voorheffing: 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 inhouding van de RV 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 het belastingstelsel dat op hen van toepassing is.
➞ Taks op beursverrichtingen (TOB): geen TOB 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).
Voornaamste risico’s
➞ Wisselkoersrisico: dit afgeleide instrument is uitgegeven in USD,
wat betekent dat de belegger een bedrag in USD kan ontvangen dat
omgezet in EUR lager kan uitvallen dan het oorspronkelijk belegde
bedrag in EUR. Dat wisselkoersrisico is zelfs groter voor beleggers
die geen rekening in USD hebben en voor wie de terugbetaling van
het belegde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie dus
automatisch in EUR wordt omgezet.
➞ Risico op kapitaalverlies: de nominale waarde wordt niet altijd
100% terugbetaald: er bestaat immers een risico op een geheel of
gedeeltelijk kapitaalverlies als de onderliggende index op de laatste
observatiedatum is gedaald ten opzichte van zijn beginwaarde. De
belegger is dan verplicht om zijn verlies te nemen, wat niet het geval
is bij een rechtstreekse belegging in aandelen.
➞ Kredietrisico: bij faillissement of niet-betaling van de emittent en de
garant loopt de belegger het risico zijn kapitaal volledig of gedeeltelijk
te verliezen 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 op een volledig of gedeeltelijk verlies van het
belegde kapitaal en de interesten.
➞ Risico met betrekking tot de index: de index Global Grey Gold Select
30 USD PR is een gloednieuwe index. Er is dus geen historisch verloop
beschikbaar. De index bestaat uit 30 aandelen en is dus ook minder
gediversifieerd dan een wereldwijde beursindex zoals de MSCI
World. Bepaalde sectoren zoals gezondheidszorg, biotechnologie en

levensverzekeringen zullen dus sterker aanwezig zijn.
Als de index door een uitzonderlijke gebeurtenis wordt getroffen, zoals
een materiële wijziging, de afschaffing of niet-publicatie ervan enz.,
kunnen de voorwaarden van het instrument worden aangepast om
hiermee rekening te houden en heeft de emittent de mogelijkheid om
een vervroegde terugbetaling te doen voor een bedrag dat minstens
gelijk is aan het pari (100%). Meer informatie over die gebeurtenissen
en de gevolgen ervan voor de belegger vindt u op pagina 634 en
volgende van het basisprospectus.
➞ Liquiditeitsrisico: dit afgeleide instrument noteert niet aan 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
wil verkopen vóór de eindvervaldag of die deze effecten wil kopen
wanneer de inschrijvingsperiode al is afgesloten, moet ze verkopen/
kopen tegen de prijs die BNP Paribas Fortis bepaalt. Dit zal
afhankelijk van de marktparameters van het moment gebeuren (zie
hieronder), waardoor de prijs lager kan uitvallen dan de nominale
waarde per coupure (2.000 USD). Deze prijs zal bepaald worden
binnen een aankoop-verkoopvork van maximaal 1% bij normale
marktomstandigheden (exclusief makelaarskosten en taks op
beursverrichtingen; zie rubriek ‘Kosten’, ‘Provisies’ en ‘Fiscaliteit’
hierboven).
➞ Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): de
prijs van dit instrument schommelt naargelang parameters zoals
de financiële gezondheid van de emittent, het verloop van de
onderliggende index en van de rentetarieven. Als gevolg daarvan
kan de waarde terugvallen tot minder dan de nominale waarde per
coupure (2.000 euro).

Informatie: 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 USD Runner Note Grey Gold 2020 via www.bnpparibasfortis.be/emissies.

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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