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De BNP Paribas Fortis Funding Opti Performance Note Oil & Gas 2021/2 (afgekort
tot BP2F Opti Performance Note Oil & Gas 2021/2) is een complex afgeleid instrument, uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gegarandeerd door BNP
Paribas Fortis NV. Door in te tekenen maakt u geld over aan de emittent die zich er
op de eindvervaldag niet in alle gevallen toe verbindt het kapitaal tegen 100% van
de nominale waarde terug te betalen. Bij dreigend faillissement van de emittent
en de garant loopt u op de eindvervaldag bovendien het risico de bedragen waarop
u recht hebt niet terug te krijgen.
Belangrijkste eigenschappen
✔ Looptijd van 5 jaar.
✔ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (1.020 EUR per coupure).
✔ De modaliteiten voor het rendement en de terugbetaling hangen af van de evolutie van de STOXX Europe 600 Oil & Gas-index (Price) die toelaat in te spelen op
beursgenoteerde bedrijven uit de Europese olie- en gassector.
✔ Risico op kapitaalverlies: in geval de index daalt (met meer dan 23%) op de
eindvervaldag.
✔ De mogelijkheid om zelfs met een daling van de index een (beperkt) positief
rendement te halen, op voorwaarde dat de daling beperkt blijft tot -23%. Het
positief rendement daalt wel naarmate het aandeel tot dit niveau daalt.
✔ Terugbetalingspremie van minimum 30% (bruto) als de index stijgt of gelijk blijft
ten opzichte van zijn beginwaarde. De terugbetalingspremie bedraagt 100% van
de stijging van de index als die meer dan 30% bedraagt.
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De Europese olie- en gassector
Evolutie van de olieprijs per vat (Brent in USD)
Het succes van de Amerikaanse schalieolie, de recordproductie van de
tijdens de voorbije 5 jaar
OPEC-landen en sinds kort ook het opheffen van de sancties tegen Iran
zorgen voor een overaanbod aan olie. Als gevolg daarvan is de prijs per
120
vat (Brentolie) in vrije val: in vier jaar tijd daalde die van meer dan 100
USD naar een dieptepunt van minder dan 27 USD. In het kielzog van deze 100
omslag daalden ook de beurskoersen van de aandelen uit de olie- en
80
gassector.
Alhoewel niets laat vermoeden dat de olieprijzen in de nabije toekomst
gaan stijgen, rekent het Internationaal Energieagentschap toch op een
stijging van de vraag in het tweede semester van 2016. Bovendien daalt
de productie van schalieolie in de Verenigde Staten omdat heel wat
ondernemingen verlies lijden door de lage olieprijs. De aandelen uit de
olie- en gassector zouden in het kielzog van de olieprijs op middellange
termijn geleidelijk aan moeten stijgen.
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De BP2F Opti Performance Note Oil & Gas 2021/2 heeft als doelstelling
om een antwoord te bieden op diverse beursscenario’s die de evolutie op middellange termijn van de olieprijs kan veroorzaken voor de
Europese aandelen uit de olie- en gassector. Ongeacht of de koersen sterk stijgen, op het huidige niveau stabiliseren of zelfs nog wat
dalen.

De STOXX Europe 600 Oil & Gas-index (Price)
De STOXX Europe 600 Oil & Gas-index (Price) is een
subindex van de STOXX Europe 600 die representatief is
voor alle Europese aandelenmarkten.
De index STOXX Europe 600 Oil & Gas (Price) biedt de
mogelijkheid om in te spelen op de Europese olie- en
gassector op basis van ICB-classificatie (Industry
Classification Benchmark; voor meer informatie:
www.stoxx.com/sector-classification-icb).

Goed om te weten
Meer informatie over de STOXX Europe 600 Oil & Gas-index (Price)
vindt u op de website www.stoxx.com/index-details?symbol=SXEP
Index van het type Price
De STOXX Europe 600 Oil & Gas-index (Price) is een index van het type
‘Price’. De dividenden op de aandelen in die index worden hierin niet
herbelegd. Bij een index van het type ‘Total Return’ is dit wel het geval.

Evolutie van de STOXX Europe 600 Oil & Gas-index (Price) tijdens de voorbije 5 jaar
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Op 18 maart 2016 sloot de STOXX Europe 600 Oil & Gas-index
(Price) af op 272,24.
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In de periode van 18 maart 2011 tot 18 maart 2016 tekende de
index een actuarieel rendement van -4,37% op.
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Gegevens uit het verleden vormen geen betrouwbare aanwijzing
voor de toekomst
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Schema voor de terugbetaling en de toekenning van de eventuele
terugbetalingspremie
Beginwaarde van de STOXX Europe 600 Oil & Gas-index (Price)
= slotkoers van 3 mei 2016

Eindwaarde van de STOXX Europe 600 Oil & Gas-index (Price)
= slotkoers van 28 april 2021
Is de eindwaarde van de index gelijk of
hoger dan de beginwaarde?

NEEN

Op 12 mei 2021 heeft de belegger recht1 op een bedrag
gelijk aan 130% van de verhouding tussen de eind- en
beginwaarde van de index.
Kapitaalverlies is dus mogelijk vanaf het ogenblik dat de
index meer dan 23% daalt ten opzichte van de beginwaarde
(zie de scenario’s op p. 4).

JA

Op 12 mei 2021 heeft de belegger recht1 op
• de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal
(zonder kosten);
• een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de stijging van
de index, met een minimum van 30% (bruto). Op basis van
de uitgifteprijs van 102% bedraagt het actuarieel minimale
brutorendement dus 4,97%.

1 Behalve bij dreigend faillissement van de emittent en de garant.

Alle mogelijkheden in een oogopslag
Een bufferzone om een beperkte daling op te vangen
Dankzij het hefboomeffect van 130% heeft de belegger bij een
daling van de index – weliswaar op voorwaarde dat die beperkt
blijft tot -23% –niet alleen recht1 op een terugbetaling van zijn
kapitaal tegen 100% van de nominale waarde, maar ook op een
terugbetalingspremie. Deze terugbetalingspremie vermindert wel
naarmate de indexdaling -23% nadert.

Een bonuszone als boost voor een zwakke prestatie
De belegger is zeker van een terugbetalingspremie
van minstens 30% op voorwaarde dat de eindwaarde
van de index minstens gelijk is aan de beginwaarde.
Dat stemt overeen met een actuarieel bruto
rendement van minstens 4,97%.

200%
180%

Bufferzone

— STOXX Europe 600 Oil & Gas (Price)
— Terugbetaling BP2F Opti Performance
Note Oil & Gas 2021/2
— Beginwaarde

Bonuszone

Percentage van de nominale waarde die
op de eindvervaldag terugbetaald wordt

160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%

Verhouding tussen de eind- en beginwaarde

0%
40 %

50%

60%

70%

80%

90%

100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180%

Een hefboomeffect om een terugval te temperen
Dankzij het hefboomeffect van 130% op de verhouding tussen de
begin- en eindwaarde van de index wordt een eventuele daling
van de index getemperd. Zolang de daling van de index beperkt
blijft tot maximaal -23% ten opzichte van de beginwaarde leidt
dit dus niet tot kapitaalverlies.

Geen plafond voor de in aanmerking genomen prestatie
In het geval de indexstijging 30% of meer bedraagt, zal
de terugbetalingspremie altijd 100% van de opgetekende
indexstijging bedragen.
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Scenario’s voor de evolutie van de index en de berekening van het rendement
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
van de
index

Verhouding
tussen de einden beginwaarde
van de index
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Berekening van het totale bedrag van de terugbetaling1
op de eindvervaldag
De eindwaarde van de index ligt lager dan de beginwaarde
➡ de belegger heeft recht1 op een terugbetaling die als volgt
berekend wordt:
nominale waarde3 x (eindwaarde/beginwaarde) x 130%
De eindwaarde van de index is gelijk aan of groter dan de beginwaarde
➡ de belegger heeft recht1 op een terugbetaling die als volgt
berekend wordt:
nominale waarde3 x (eindwaarde/beginwaarde) x 100%, met een
minimum van 30%

Totaal bedrag
van de terugbetaling1 op de
eindvervaldag

(op basis van de
uitgifteprijs van 102%)

78%

-5,22%

91%

-2,26%

105,3%

0,64%2

130%

+4,97%2

130%

+4,97%2

135%

+5,76%2

Actueel
brutorendement

1. In de hypothetische situatie van een dreigend faillissement van de emittent en de garant, ontvangt de belegger 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 afhouding van de roerende voorheffing.
3. Nominale waarde per coupure (1.000 EUR).

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 supplementen van 6 augustus 2015, 10 september 2015, 8 oktober 2015, 10 november 2015, 7 januari 2016, 29 februari 2016 en
30 maart 2016,
• de speciﬁeke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het Nederlands, en
• de Final Terms van 31 maart 2016.
Deze documenten zijn samen met een samenvatting in het Nederlands van het Basisprospectus gratis beschikbaar op de website
www.bnpparibasfortis.be/emissies.
De belegger wordt verzocht kennis te nemen van het Prospectus vooraleer 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.

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.
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Voornaamste risico’s
✔ Risico op kapitaalverlies: het kapitaal wordt niet in alle gevallen tegen 100% van de nominale waarde terugbetaald: er bestaat immers een risico op een volledig of gedeeltelijk kapitaalverlies als de onderliggende index op de laatste observatiedatum met meer dan 23% is gedaald ten opzichte van zijn beginwaarde.
✔ Kredietrisico: bij dreigend faillissement 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 (bail-in). 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: 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: 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 aankoop- verkoopvork van
maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (exclusief makelaarsloon en taks op beursverrichtingen; zie rubriek ‘Kosten
en Provisies’ en ‘Fiscaliteit’ op pagina 5).
✔ Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): de prijs van dit instrument schommelt afhankelijk van parameters zoals de financiële gezondheid van de emittent en de garant, de evolutie van de onderliggende index en van de rentevoeten. Als gevolg daarvan kan de waarde terugvallen tot minder dan de nominale waarde per coupure (1.000 EUR).
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Belangrijkste kenmerken 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 (stable 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: XS1379128488 – Reeks N094.
• Niet-achtergestelde effecten aan toonder vertegenwoordigd door een globaal certiﬁcaat, onderworpen aan het Engelse recht.
• Notering: dit afgeleide instrument noteert niet op een gereglementeerde markt (zie ‘Liquiditeitsrisico’ op p. 5).
• Onderliggend: de STOXX Europe 600 Oil & Gas-index (Price)
Emissie- en betalingsdatum: 12 mei 2016.
Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde.

Looptijd

Kosten

Eindvervaldag: 12 mei 2021. Dat is een looptijd van 5 jaar.
Dit afgeleid instrument houdt een risico voor het belegde kapitaal in.
De terugbetalingsmodaliteiten op de eindvervaldag worden bepaald door de evolutie van de STOXX Europe 600 Oil & Gas-index (Price):
• Als de eindwaarde van de index minstens gelijk is aan de beginwaarde: recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde;
• Als de eindwaarde van de index lager ligt dan de beginwaarde: recht op terugbetaling van een brutobedrag gelijk aan 130% van het verschil
tussen de eind- en beginwaarde van de index.
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 BNP Paribas Fortiskantoor en op de website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige info > Kosten en taksen.
Provisies ten laste van de particuliere belegger en begrepen in de uitgifteprijs van 102%
• Eenmalige plaatsingscommissie van 2%. Op de uitgiftedatum zal de emittent deze commissie weer afstaan aan BNP Paribas Fortis in diens
hoedanigheid van verdeler.
• Jaarlijkse commissie van maximaal 1% voor de verdeling en promotie van het afgeleid instrument voor de verdeler.
De potentiële belegger wordt verzocht het Prospectus te raadplegen voor meer informatie over deze commissies.

Fiscaliteit

Belastingstelsel voor particuliere beleggers in België
Roerende voorheffing: 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 27%. 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 te informeren naar 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).
• TOB van 0,27% bij verkoop/aankoop op de secundaire markt (met een maximum van 800 EUR per verrichting).
De documentatie over deze emissie is 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 gestructureerde obligatie BP2F OPtI PerFOrmance nOte 2021/2 via de website www.bnpparibasfortis.be/emissies.

Documentatie

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 1 april (9 u.) tot 29 april 2016 (16 u.)
In bepaalde omstandigheden is 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 kantoor van BNP Paribas Fortis
bij het Easy banking centre op het nr. 02 433 41 34
via PC banking op de website 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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