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De BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) NOK COUPON NOTE DEFENSIVE STOCKS 2021
(verkort BP2F NOK COUPON NOTE DEFENSIVE STOCKS 2021) is een schuldinstrument
uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en
gewaarborgd door BNP Paribas NV. Door in te tekenen maakt u geld over aan
de emittent die er zich toe verbindt op de eindvervaldag 100% van de nominale
waarde in NOK terug te betalen. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent
en de garant loopt u wel het risico op de eindvervaldag de bedragen waarop u
recht hebt, niet terug te krijgen evenmin als het belegde bedrag.
Belangrijkste eigenschappen
✔ Looptijd van 6 jaar.
✔ Uitgifte in Noorse kroon (NOK). Dit houdt een wisselkoersrisico in bij de
omrekening van de bedragen in NOK naar EUR.
✔ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (10.200 NOK per coupure).
✔ Recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (10.000 NOK per
coupure) op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van de
emittent en de garant.
✔ Recht op 6 jaarlijkse coupons met een variabele rente tussen 0% en maximaal
10% (bruto, in NOK), afhankelijk van de evolutie van een aandelenkorf. Die is
gelijkmatig samengesteld uit 20 aandelen van Europese ondernemingen met
een hoog dividendrendement. Beleggers hebben evenwel geen recht op de
dividenden.
✔ De evolutie van de korf zal overeenkomen met het gemiddelde van de
prestaties van de 20 aandelen die als volgt worden bepaald:
- Is het aandeel stabiel gebleven of gestegen ten opzichte van zijn
startwaarde dat bij uitgifte wordt bepaald, dan wordt automatisch een
stijging van 10% toegekend, ongeacht de reële evolutie,
- Is het aandeel gedaald, dan wordt hiermee slechts rekening gehouden tot
maximaal -25%.
De evolutie van de korf is dus beperkt tot 10% in het beste geval (d.w.z. als
geen enkel aandeel is gedaald). Dezelfde grens geldt voor de coupon. De
berekeningsmethode van de coupon staat uitgebreid beschreven op pagina 3.

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 15 juni (9 u.) tot 31 juli 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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Het beurspotentieel van Europese aandelen met een hoog dividend
Ook al hebben Europese aandelen met een hoogrentend dividend de laatste twee jaar een mooie prestatie neergezet, ze hebben nog
steeds een interessant groeipotentieel.
Zolang de intrestvoeten rond het nulniveau schommelen, blijven hoge dividenden beleggers op zoek naar rendement aantrekken.
Bovendien begint de economie in de eurozone tekenen van herstel te tonen, wat de Europese beurzen zou moeten opkrikken. Aandelen
met een hoogrentend dividend hebben een relatief defensief profiel. Bij turbulentie op de markten zullen beleggers dan ook deze aandelen verkiezen.
Dankzij de BP2F nOK COUPOn nOte DeFensIve stOCKs 2021 is uw jaarlijkse coupon afhankelijk van de evolutie op de beurs van 20
Europese ondernemingen die erom bekend staan hoge dividenden uit te keren. U belegt niet rechtstreeks in aandelen. U krijgt dus geen
dividend, maar op de eindvervaldag zal een eventuele daling van deze aandelen dan ook geen invloed hebben op uw kapitaal (in NOK).

Een belegging in NOK
Noorwegen is een van de grootste olie-exporteurs ter wereld. De daling van de olieprijzen had dan ook een grote impact op de Noorse
kroon, de 'oliemunt' bij uitstek. Die daling werd nog versterkt toen de Noorse centrale bank besloot om haar richtrente te verlagen om
zuurstof te geven aan haar economie die besmet was geraakt door de anemische groei in de eurozone, haar belangrijkste handelspartner. Gezien de solide Noorse economische fundamentals en de onbetwiste solvabiliteit (AAA-rating, de hoogste rating toegekend door
de ratingbureaus), werd de Noorse kroon ongetwijfeld overdreven afgestraft.
De BP2F nOK COUPOn nOte DeFensIve stOCKs 2021 is uitgedrukt in NOK en bestemd voor de belegger die beleggingen in vreemde munt in
zijn portefeuille wilt spreiden en/of rekent op een herstel van de NOK. Maar dit houdt ook een wisselkoersrisico in als hij beslist om zijn
kapitaal in EUR om te zetten.
Op 20 mei 2015 was 1 EUR 8,4027 NOK waard.
Om een coupure van 10.000 NOK te verkrijgen tegen deze koers, zou u
1.190,09 EUR moeten betalen (vóór kosten).

Evolutie van de EUR ten opzichte van de Noorse kroon in de
afgelopen vijf jaar
9,5

Bron: Bloomberg
(Cijfers op
20.05.2015)
De toekomstige
evolutie van de
Noorse kroon kan
geenszins
gegarandeerd
worden.
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Als de NOK op de eindvervaldag 10% in waarde daalt ten opzichte van
de EUR, naar 9,3363 NOK voor 1 EUR, krijgt u slechts 1.071,08 EUR voor
uw coupure van 10.000 NOK. De waarde van uw kapitaal daalt dus met
10%.
Als de NOK daarentegen met 10% is gestegen tegenover de EUR (naar
7,6388 NOK voor 1 EUR), ontvangt u 1.309,10 EUR voor uw coupure van
10.000 NOK. U zal dus een meerwaarde van 10% op de munt behaald
hebben.
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6 potentiële variabele coupons
Met de BP2F NOK COUPON NOTE DEFENSIVE STOCKS 2021 mikt de
voorzichtige belegger op een potentieel hoge jaarlijkse coupon. Hij weet ook dat zijn kapitaal tegen 100% van de nominale
waarde in NOK op de eindvervaldag wordt terugbetaald, behalve
bij faillissement of wanbetaling van de emittent en garant.

Observatiedatum voor de
prestaties van de aandelen

Potentiële
uitkeringsdatum

1

2 augustus 2016

15 augustus 2016

2

31 juli 2017

14 augustus 2017

3

30 juli 2018

13 augustus 2018

4

30 juli 2019

13 augustus 2019

5

30 juli 2020

13 augustus 2020

6

30 juli 2021

13 augustus 2021
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Berekening van de coupons
De BP2F nOK COUPOn nOte DeFensIve stOCKs 2021 geeft recht op 6 jaarlijkse coupons
tussen 0% en maximaal 10% (bruto, in NOK). Elke coupon is afhankelijk van de prestatie
van een korf die bestaat uit 20 Europese aandelen met een hoogrentend dividend.

Reële prestatie van
een aandeel

Weerhouden prestatie
voor dit aandeel
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Op de observatiedatum wordt de evolutie van elk aandeel in de korf berekend ten
opzichte van zijn beginwaarde, die definitief wordt vastgesteld bij de uitgifte.
- Is het aandeel stabiel gebleven of gestegen, dan wordt automatisch een stijging
van 10% toegekend,
- Is het aandeel gedaald, dan wordt hiermee slechts rekening gehouden tot
maximaal -25%.

De evolutie van de korf zal gelijk zijn aan het gemiddelde van de 20 prestaties die op deze manier worden berekend. Deze evolutie
bepaalt ook de brutorente van de uitgekeerde coupon.

Illustratie van het mechanisme
De volgende drie scenario’s zijn louter theoretisch en bedoeld als illustratie. Ze hebben geen enkele voorspellende waarde voor de
toekomstige prestatie van de aandelenkorf. De scenario’s zijn uitgedrukt in NOK en houden geen rekening met het wisselkoersrisico.
Deze scenario’s geven een vereenvoudigd beeld van het berekeningsmechanisme van de coupon:
• ze zijn gebaseerd op een korf van 4 aandelen (in plaats van 20 aandelen) met een willekeurige startwaarde van 100;
• er wordt uitgegaan van 6 identieke jaarlijkse coupons, een veronderstelling die in werkelijkheid uiterst onwaarschijnlijk is.

Ongunstig scenario
Startwaarde

Koers op de
observatiedatum

Reële prestatie

Weerhouden
prestatie

Aandeel 1

100

102

2%

10%

Aandeel 2

100

100

0%

10%

Aandeel 3

100

90

-10%

-10%

Aandeel 4

100

65

-35%

-25%

Som van de prestaties

-15%

Uitgekeerde brutocoupon (in NOK) = minimumcoupon

0%

In de hypothese van 6 identieke coupons zou het actuarieel rendement op de eindvervaldag -0,33%
bedragen
Neutraal scenario
Startwaarde

Koers op de
observatiedatum

Reële prestatie

Weerhouden
prestatie

Aandeel 1

100

100

0%

10%

Aandeel 2

100

106

6%

10%

Aandeel 3

100

95

-5%

-5%

Aandeel 4

100

97

-3%

-3%

Som van de prestaties

12%

Uitgekeerde brutocoupon (in NOK) = minimumcoupon

12/4 = 3%

In de hypothese van 6 identieke coupons zou het actuarieel rendement op de eindvervaldag 2,63%
bedragen (voor inhouding 25% roerende voorheffing).
Gunstig scenario
Startwaarde

Koers op de
observatiedatum

Reële prestatie

Weerhouden
prestatie

Aandeel 1

100

130

30%

10%

Aandeel 2

100

107,5

7,5%

10%

Aandeel 3

100

103,5

3,5%

10%

Aandeel 4

100

92

-8%

-8%

Som van de prestaties
Uitgekeerde brutocoupon (in NOK) = minimumcoupon

22%
22/4 = 5,5%

In de hypothese van 6 identieke coupons zou het actuarieel rendement op de eindvervaldag 5,10%
bedragen (voor inhouding 25% roerende voorheffing).
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Selectie van de aandelen in de korf
Beleggingsbereik = de meest liquide Europese aandelen buiten de financiële sector.
Geen financiële ondernemingen: er bestaat namelijk geen geschikte manier om uit te maken in hoever
a. hun dividendprognoses betrouwbaar zijn.
b. Selectie van aandelen waarvan er gemiddeld voor meer dan 100 miljoen euro worden verhandeld.
In hoever is er zicht op toekomstige dividenden?
a. Positieve winstgroei tijdens de laatste 5 jaar.
b. Positieve winstgroei tijdens voor de komende 2 jaar.
c. Positieve groei van het bedrijfsresultaat.
d. Voldoende cashflow voor toekomstige dividenduitkering.
➡ Aandelen van ondernemingen die ook in de toekomst een dividend kunnen uitkeren.
In hoever is een onderneming in staat om hoge dividenden te kunnen blijven uitkeren?
a. Redelijke winstuitkeringsratio (pay-out ratio onder 80%).
b. Uitkering van een dividend de laatste 5 jaar.
c. Redelijk schuldgraad van de onderneming.
d. vermogen van de onderneming om probleemloos schulden aan te zuiveren.
➡ Aandelen van ondernemingen met voldoende financiële middelen om in de toekomst hoge dividenden uit te keren.
Evaluatie van het dividendrendement voor de selectie van de 20 aandelen met
a. het rendement van het hoogste verwachte dividendrendement op 12 maanden, en
b. een advies Kopen of Houden van de analisten van BNP Paribas Fortis.
➡ 20 aandelen van Europese ondernemingen met het hoogste verwacht dividendrendement op 12 maand en met een positief
advies van de BNP Paribas-analisten.

De meeste selectiecriteria hebben weliswaar betrekking op het dividend dat de aandelen uitkeren, maar de belegger ontvangt
die niet.

Korf van 20 aandelen
#

Bedrijf

Land

Sector

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Atlas Copco AB
Bae Systems plc
British American Tobacco
Centrica plc
Ericsson
Imperial Tobacco Group plc
Pearson plc
Rio Tinto plc
Roche Holding Ltd
Royal Dutch Shell plc
Sandvik AB
SGS Société Générale de
Surveillance SA
Siemens AG
Smiths Group plc
Statoil ASA
Tate & Lyle plc
TDC A/S
Telenor ASA
TeliaSonera AB
Wiliam Hill plc

Zweden
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Nederland
Zweden
Zwitserland

Industriële uitrusting
Industriële uitrusting
Consumptie
Diensten
Technologie
Consumptie
Uitgeverij
Grondstoffen
Gezondheidszorg
Energie
Industriële uitrusting
Diensten aan bedrijven

Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Noorwegen
Verenigd Koninkrijk
Denemarken
Noorwegen
Zweden
Verenigd Koninkrijk

Industrie
Industrie
Energie
Consumptie
Telecom
Telecom
Telecom
Ontspanning & Vrije tijd

13
14
15
16
17
18
19
20

Meer informatie over de aandelen
van de korf vindt u in de Final Terms
(o.a. Isin-code en noteringen).
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Voor welke belegger?
Dit complexe afgeleide 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 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.

Voornaamste risico’s
✔ Wisselkoersrisico: deze obligatie is uitgegeven in Noorse kroon (NOK). Dit betekent dat de belegger op de eindvervaldag een
bedrag in NOK zou kunnen ontvangen dat, omgezet in euro, lager zou kunnen uitvallen dan het oorspronkelijk belegde bedrag in euro. Het wisselkoersrisico bestaat eveneens op het moment dat de coupons worden omgezet in euro. Het is zelfs
groter voor de beleggers die geen rekening hebben in NOK en waarvoor de betaling van de coupons en de terugbetaling van
het kapitaal dus automatisch worden omgezet in EUR.
✔ 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 intresten geheel of gedeeltelijk te
verliezen.
✔ Risico op wanprestatie: De stijging van elk aandeel is begrensd tot +10%, zelfs als de aandelenmarkten fors stijgen. Een
daling is begrensd tot -25%. De beginwaarde van elk aandeel wordt trouwens niet elk jaar aangepast. Dit kan zowel in het
voordeel als in het nadeel van de belegger spelen. Als de aandelen in de korf dalen, loopt de belegger het risico geen coupon te krijgen.
✔ 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 (10.000 NOK). 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 p. 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, de evolutie van de aandelen in de korf en van de
rentevoeten.

Prospectus
Documentatie

Het Prospectus bestaat uit :
• het basisprospectus ” Note, Warrant and Certiﬁcate" van 9 juni 2015, opgesteld in het Engels en goedgekeurd door de Autorité des
marchés financiers (AMF), in Parijs,
• de speciﬁeke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het Nederlands, en
• de Final Terms van 12 juni 2015.
Deze documenten zijn samen met een samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands gratis verkrijgbaar op de website
www.bnpparibasfortis.be/emissies.
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Belangrijkste kenmerken van deze uitgifte

Beschrijving

Emittent: 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 (perspective) 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 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: 10.000 NOK.
• Bedrag van de uitgifte: minimaal 10 miljoen NOK en maximaal 450 miljoen NOK.
• ISIN- code: XS1224578184 - Reeks N074.
• Niet-achtergestelde effecten aan toonder vertegenwoordigd door een globaal certiﬁcaat, onderworpen aan het Engelse recht.
• Deze gestructureerde obligatie zal niet noteren op een gereglementeerde markt (zie ’Liquiditeitsrisico’ op pagina 5).

De voornaamste risico’s van deze uitgifte staan beschreven op pagina 5.

Risico

Uitgifte- en betaaldatum: 13 augustus 2015.
Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde.
Eindvervaldag: 13 augustus 2021. Dit is een looptijd van 6 jaar.
Looptijd

Rendement

Kosten

Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde in NOK op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of
wanbetaling van de emittent en de garant.

• Onderliggend: korf met 20 aandelen van ondernemingen met een hoog dividendrendement (zie lijst en uitleg over de selectie op
pagina 4).
• Recht op 6 jaarlijkse coupons met een variabele rente tussen 0% en maximaal 10% (bruto, in NOK), afhankelijk van de evolutie van
de korf (zie p. 3 voor de berekening).
• Uitkeringsdata coupons: zie tabel op p. 3.
• Beginwaarde van de aandelen: slotkoers op 3 augustus 2015.
• Observatiedata: 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 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.
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 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 de roerende voorheffing (RV) van 25%. De 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 verschuldigd op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode).
• 0,09% TOB van bij verkoop/aankoop op de secundaire markt (met een maximum van 650 EUR per verrichting).

De documentatie over deze gestructureerde obligatie staat beschreven op pagina 5.

Documentatie

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 gestructureerde obligatie BP2F nOK COUPOn nOte DeFensIve stOCKs 2021 via de website
www.bnpparibasfortis.be/emissies
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 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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