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De BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) CLIMATE CARE NOTE 2023/2 (verkort BP2F CLIMATE
CARE NOTE 2023/2) is een schuldinstrument, 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 zich ertoe verbindt u op de vervaldag 100% van de
nominale waarde terug te betalen. Bij faillissement of wanbetaling van zowel de
emittent als de garant loopt u evenwel het risico dat u op de vervaldag het belegde
bedrag en de bedragen waarop u recht hebt niet terugkrijgt.
Belangrijkste kenmerken
✔ Looptijd van 8 jaar.
✔ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (dus 1.020 EUR per coupure).
✔ Recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (dus 1.000 EUR
per coupure) op de vervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van de
emittent en de garant.
✔ De potentiële terugbetalingspremie is gekoppeld aan de evolutie van de Europe
Ethical Climate Care-index (Price). Die is samengesteld uit 30 aandelen van
Europese bedrijven die strikte sociale, ecologische en governance criteria
toepassen en een degelijke strategie voor energietransitie kunnen voorleggen.
✔ De eventuele terugbetalingspremie bedraagt 100% van de stijging van de index
op de vervaldag.

Toegespitst op energietransitie
Frankrijk biedt van 30 november tot 11 december 2015 onderdak aan de 21ste jaarlijkse vergadering
van de United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21/CMP11), beter gekend
onder de naam “Parijs 2015”. Voor Frankrijk is dit de belangrijkste diplomatieke bijeenkomst ooit
op hun grondgebied, en tegelijkertijd is het ook één van de grootste klimaatconferenties ooit
op deze planeet.
Er staat heel wat op het spel: het is de bedoeling om voor de eerste
keer een universele en juridisch afdwingbare overeenkomst af
te sluiten die moet toelaten daadwerkelijk iets te doen aan de
klimaatverandering en om de overgang naar een duurzame en
koolstofarme samenleving en economie te stimuleren.
Met de BP2F CLIMATE CARE NOTE 2023/2 mikt u op het
potentieel van Europese bedrijven die grote inspanningen
leveren om hun CO2-uitstoot te verminderen. Het
rendement is immers afhankelijk van de evolutie van
de gloednieuwe Europe Ethical Climate Care-index
(Price). Deze splinternieuwe index is de eerste die
ondernemingen ertoe aanzet om hun energieverbruik
aan te pakken en hun ecologische voetafdruk te
verkleinen. Om in de index te worden opgenomen moet
een onderneming immers aan de strenge financiële en
ESG-criteria voldoen.
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De index Ethical Europe Climate Care (Price)
De index Ethical Europe Climate Care (Price) werd in augustus 2015 gecreëerd en is het resultaat van een
nauwe samenwerking tussen BNP Paribas, Solactive AG en VIGEO.

U vindt meer informatie
over deze twee partners op
www.vigeo.com en
www.solactive.com

• VIGEO werd opgericht in 2002 door Nicole Notat en groeide uit tot de belangrijkste Europese expert
voor maatschappelijk verantwoorde investeringen. De onderneming meet de prestaties en risico’s
van ondernemingen vanuit zes invalshoeken die belangrijk zijn voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen: milieu, mensenrechten, human resources, maatschappelijk engagement, gedrag op de
markten en corporate governance.
• Solactive AG is een Duits bedrijf dat in 2007 opgericht werd. Het levert indexen van financiële markten en is gespecialiseerd in het
opstellen van geïndividualiseerde indexen..
De index Ethical Europe Climate Care (Price) telt 30 ondernemingen met een grote beurskapitalisatie op de Europese financiële
markten, waarbij hun ecologische voetafdruk als selectiecriterium geldt. Dit criterium volstaat echter niet om op lange termijn de
klimaatverandering af te remmen. Vigeo gaat dus ook na in hoeverre de strategie van die ondernemingen voor energietransitie wel
efficiënt is. Ten slotte worden alle bevindingen getoetst aan financiële en sociale, ecologische en governance criteria.

Indexsamenstelling op 12.10.2015
Goed om weten

Voor meer informatie over de samenstelling van
de index Ethical Europe Climate Care (Price) of
om de prestaties van de index te volgen, kunt u
terecht op www.ethicalclimatecare.com/europe

Index van het type ‘Price’

De index Ethical Europe Climate Care (Price) is
een index van het type ‘Price’.
De dividenden uitgekeerd door 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.

#

Onderneming

Land

Sector

1

AstraZeneca plc

Verenigd Koninkrijk

Gezondheidszorg

2

bpost SA

België

Transport & logistiek

3

British Land Company plc

Verenigd Koninkrijk

Immobiliën

4

British Sky Broadcasting plc Verenigd Koninkrijk

5

BT Group plc

Verenigd Koninkrijk

Telecommunicatie

6

G4S plc

Verenigd Koninkrijk

Diensten

7

GlaxoSmithKline plc

Verenigd Koninkrijk

Gezondheidszorg

8

Hammerson plc

Verenigd Koninkrijk

Immobiliën

9

Koninklijke DSM NV

Nederland

Chemie

10

Legal & General Group plc

Verenigd Koninkrijk

Verzekeringen

11 Marks & Spencer Group plc Verenigd Koninkrijk

Toegelicht
Ondernemingen die actief zijn in de meest
vervuilende sectoren zoals de energiesector
(categorie D) worden niet uitgesloten, maar de
selectie is hier wel bijzonder strikt. Enkel de
ondernemingen met de beste strategie voor
hun energietransitie en die duidelijke doelstellingen hanteren om hun CO2-uitstoot terug te
dringen, maken kans om in de index opgenomen te worden.
Daarnaast vragen we de geselecteerde ondernemingen per brief om verdere initiatieven te
nemen. Onderneming die hierop niet reageren
of die weigeren om duidelijke engagementen
aan te gaan, worden uit de index geweerd. Zowel de brief als de antwoorden van de ondernemingen worden gepubliceerd op de website van
de index www.ethicalclimatecare.com in een
poging de meest vervuilende ondernemingen
ertoe aan te zetten om ook een milieubeleid in
te voeren.

Media

Retail

12

Munich Re

Duitsland

Verzekeringen

13

Nestlé SA

Zwitserland

Voeding

14

NEXT plc

Verenigd Koninkrijk

Retail

15

Pearson plc

Verenigd Koninkrijk

Media

16

Koninklijke Philips NV

Nederland

Technologie

Spanje

Nutsvoorzieningen

Zwitserland

Gezondheidszorg

17 Red Electrica Corporación SA
18

Roche Holding SA

19

Schneider Electric SA

Frankrijk

Elektronische onderdelen

20

Siemens AG

Duitsland

Elektronische onderdelen

21

Swisscom AG

Zwitserland

Telecommunicatie

22

Swiss Reinsurance
Company Ltd

Zwitserland

Verzekeringen

23

Telefonica SA

Spanje

Telecommunicatie

24

Telenet NV

België

Telecommunicatie

25

Telenor ASA

Noorwegen

Telecommunicatie

26

TeliaSonera AB

Zweden

Telecommunicatie

27

Terna SpA

Italië

Nutsvoorzieningen

28

United Utilities Group plc

Verenigd Koninkrijk

Nutsvoorzieningen

29

Vinci SA

Frankijk

Bouw

Zwitserland

Verzekeringen

30 Zurich Financial Services AG
Bron: BNP Paribas Fortis.
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Selectie van de 30 aandelen voor de index
Beleggingbereik: de 600 belangrijkste Europese beurskapitalisaties
Eerste selectie: sociale, ecologische en governance-criteria
Elke onderneming krijgt een score op basis van sociale, ecologische en governance-criteria.
Best in class-benadering
Selectie van ondernemingen waarvan de score
1) hoger is dan het gemiddelde van hun sector EN 2) hoger is dan het Europese gemiddelde.
Uitsluitingsfilter
Deze selectie sluit ondernemingen uit:
- die meer dan 5% van hun omzet uit de nucleaire sector halen,
- met grote belangen in de productie of distributie van tabak en wapens,
- die betrokken zijn bij grote schandalen op het vlak van leefmilieu, mensenrechten of arbeidsrecht (zoals bepaald door de
Internationale arbeidsorganisatie).
➡ Selectie van ongeveer 250 ondernemingen.

Tweede selectie: Climate Care-criteria
Beoordeling CO2-voetafdruk
Vigeo geeft elke onderneming een score op basis van haar CO2-uitstoot en brengt ze vervolgens in de volgende
categorieën onder:
A. Gematigde CO2-uitstoot

B. Aanzienlijke CO2-uitstoot

C. Hoge CO2-uitstoot

D. Zeer hoge CO2-uitstoot

Beoordeling van de strategie voor energietransitie
Elke sector kampt met andere milieu-uitdagingen. Vigeo evalueert elke onderneming daarom aan sectorgebonden
criteria en kent hen een score op 100 toe. Daarvoor wordt er gekeken naar het engagement en de inzet dat de
onderneming aan de dag legt voor zijn energietransitie.
Vigeo selecteert finaal de ondernemingen waarvan de CO2-voetafdruk, in combinatie met hun strategie voor energietransitie, het beste scoort. Hoe hoger de CO2-uitstoot, des te hoger moet de score voor energietransitie zijn.
➡ Selectie van ongeveer 120 aandelen.

Derde selectie: financiële criteria
Liquiditeit
Selectie van de meest liquide vennootschappen (over een periode van 20 dagen moet de gemiddelde dagelijkse
handel minstens 5 miljoen EUR bedragen).
Dividenden
Van de ondernemingen wordt de helft uitgesloten: namelijk, de helft met het laagste verwachte dividendrendement.
Volatiliteit
Selectie van de 30 aandelen met de geringste historische volatiliteit over een periode van 6 maanden.
Deze 30 aandelen worden vervolgens gewogen op basis van hun volatiliteit. Het minst volatiele aandeel
krijgt het grootste gewicht in de index.
Sectorale controle
Per sector worden maximaal 6 bedrijven geselecteerd. Als er na toepassing van deze filter minder dan 30
aandelen overblijven, wordt de samenstelling uitgebreid met de aandelen die de zwakste volatiliteit over
een periode van 6 maanden vertoonden tot de selectie weer uit 30 aandelen bestaat.

Ethical Europe Climate Care-index
Volatiliteit (of risico)

De aandelen zijn onderhevig aan opwaartse en
neerwaartse koersbewegingen. Deze schommelingen vallen meestal binnen een fluctuatievork die
de positieve en negatieve afwijkingen meet ten opzichte van een gemiddeld procentueel rendement.
Financieel wordt dat interval uitgedrukt door het
begrip volatiliteit. Stellen dat een aandeel een volatiliteit heeft van 5% betekent dat in de meeste
waargenomen gevallen het aandeel tussen +5% en
-5% rond zijn gemiddeld rendement schommelt.

Conclusie

Deze strikte methode maakt het mogelijk om
aandelen van ondernemingen te identificeren die
• het meest ethisch, maatschappelijk verantwoord en duurzaam zijn
• de grootste inspanningen leveren voor een
energietransitie
• liquide, financieel gezond en solide zijn, want in
staat om hoge dividenden uit te keren
• in vergelijking minder riskant zijn aangezien ze
een lage volatiliteit vertonen.

Geen uitbetaling
van de verwachte
dividenden

Hoewel de dividenden
die de aandelen uitkeren
deel uitmaken van de
selectiecriteria voor de
aandelen in de index,
zullen deze dividenden
niet aan de belegger
uitbetaald worden.
3/6

Flash Invest - November 2015

100% van elke positieve prestatie van de index op de eindvervaldag
Op de vervaldag, namelijk 11 december 2023, geeft de BP2F ClIMate CaRe nOte
2023/2 recht op:
• terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde, en
• een eventuele terugbetalingspremie gekoppeld aan de prestatie van de
index Ethical Europe Climate Care (Price).
De terugbetalingspremie zal overeenstemmen met 100% van de positieve
evolutie van de Europe Ethical Climate Care-index ten opzichte van de
beginwaarde. Indien de index een nul- of negatieve prestatie neerzet, wordt
er geen terugbetalingspremie uitgekeerd.

De prestatie van de index stemt overeen met de
evolutie tussen zijn begin- en eindwaarde.
Beginwaarde: slotkoers op 1 december 2015.
Eindwaarde: gemiddelde van de slotkoersen op
25 maandelijkse observatiedata tussen 29 november
2021 en 27 november 2023.

Scenario’s van de evolutie van de index en de berekening van het rendement
De volgende scenario’s worden enkel als voorbeeld van de rendementsberekening gegeven en zijn op geen enkele manier een waarborg voor
het uiteindelijke rendement
Evolutie van de index
tussen de begin- en
eindwaarde

Totale terugbetaling1 op
de eindvervaldag

Actuarieel rendement
(op basis van de
uitgifteprijs van 102%)

-20%

100%

-0,25%

+2%

102%

0%

+12,8%

112,8%

+1,26%2

+30%

130%

+3,08%2

+50%

150%

+4,93%2

1 In de hypothetische situatie van een faillissement of
wanbetaling van zowel de emittent als de garant, ontvangt de
investeerder geen terugbetalingspremie en is het mogelijk dat
hij een lager bedrag ontvangt dan wat hij aanvankelijk inlegde.
Het is zelfs mogelijk dat hij niets ontvangt.
2 Voor de inhouding van de roerende voorheffing.

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 center op het nr. 02 433 41 34
via PC banking op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies
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Belangrijkste 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 vervaldag. 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 (bailin). In voorkomend geval aanvaardt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te
verliezen.
✔ Risico's verbonden aan de index: de index Ethical Europe Climate Care (Price) bestaat sinds augustus 2015. Er bestaat dus
geen historiek. De index bestaat uit 30 aandelen en is dus ook minder gediversifieerd dan een beursindex zoals de EURO
STOXX 50.
Als de index door een uitzonderlijke gebeurtenis wordt getroffen (zoals bijvoorbeeld een schorsing of niet-publicatie), zal de
berekeningsagent van de Notes de houders van de Notes 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 Notes. 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 Notes met behulp van de formules en berekeningsmethodes van de index zoals die daarvoor van
toepassing waren.
✔ Liquiditeitsrisico: deze gestructureerde obligatie 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 vervaldag 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 terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde
geldt alleen op de eindvervaldag. In de tussentijd kan de prijs van deze obligatie zowel stijgen als dalen, afhankelijk van
parameters zoals de financiële gezondheid van de emittent en de garant, de evolutie van de index Ethical Europe Climate
Care (Price) en van de rentevoeten.
✔ 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 Notes en/of in het kader van een
dekkingstransactie) kan de emittent de houders van de Notes op de hoogte brengen van een vervroegde terugbetaling tegen
de marktprijs van de Notes verminderd met de eventuele kosten van de emittent (en/of gerelateerde vennootschappen) voor
het afwikkelen van haar dekkingstransacties.

Prospectus
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, respectievelijk gedateerd op 6 augustus 2015, op 10 september 2015 en op 8 oktober 2015
• de specifieke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het Nederlands
• de Final Terms gedateerd op 30 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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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 (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: minstens 1 miljoen EUR en maximaal 50 miljoen EUR.
• ISIN-code: XS1307834140 – Serie N081.
• Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen aan het Engelse recht.
• Dit schuldinstrument 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 8 jaar.
Terugbetalingsprijs: op de vervaldag heeft u recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde, behalve in geval van faillissement
of wanbetaling van de emittent of de garant.

•
•
•
•
Rendement

Kosten

Onderliggend: index Ethical Europe Climate Care (Price) (zie p. 2 en 3 voor meer info).
Recht op een eventuele terugbetalingspremie tegen 100% van de indexstijging op de eindvervaldag (zie p. 4 voor meer info).
Beginwaarde van de index: slotkoers op 1 december 2015.
Eindwaarde van de index: gemiddelde van de slotkoersen op 25 maandelijkse observatiedata tussen 29 november 2021 en 27 november
2023.

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 Note.
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 de roerende voorheffing (RV) van 25%. 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 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 bij verkoop/aankoop op de secundaire markt (met een maximum van 650 EUR per verrichting).

De documentatie over deze uitgave staat beschreven op pagina 5.
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 BP2F ClIMate C aRe nOte 2023/2 via de website 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 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.

11.2015 - Verantwoordelijke uitgever : A. Moenaert – BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – 1000 Brussel – RPM Brussel – BTW BE 0403.199.702.
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