BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) CAPPED
SRI LEADERS NOTE LOOKBACK 2025
De BNP Paribas Fortis Funding (LU) Capped SRI Leaders Note Lookback 2025 (afgekort BP2F Capped
SRI Leaders Note Lookback 2025) is een schuldinstrument, uitgegeven door BNP Paribas Fortis
Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen, leent u geld uit aan
de emittent die zich ertoe verbindt op de eindvervaldag het kapitaal tegen 100% van de nominale
waarde terug te betalen. In geval de emittent en de garant failliet gaan of dreigen te gaan, loopt u
op de eindvervaldag wel het risico de bedragen waarop u recht hebt, net zoals het nominale bedrag,
niet terug te krijgen.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Looptijd van 9 jaar.
Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (1.020 EUR per coupure).
	
Recht op terugbetaling tegen 100% van nominale waarde (1.000 EUR per coupure) op de
eindvervaldag, behalve in geval de emittent en de garant failliet gaan of dreigen te gaan.
	
De potentiële terugbetalingspremie volgt de evolutie van de STOXX Europe ESG Leaders
Select 30 EUR-index (Price). Deze bestaat uit 30 aandelen van Europese bedrijven met
een optimale score voor ESG-criteria (ecologie, samenleving, goed bestuur) en die verder
gekenmerkt worden door een lage volatiliteit en hoge dividenden. Let wel, de belegger heeft
zelf geen recht op deze dividenden.
De terugbetalingspremie stemt overeen met de stijging van de index tot een maximaal
niveau van 50%. De kans dat u dit plafond bereikt is weliswaar nagenoeg onbestaande.
	
Lookback-systeem: de beginwaarde van de index dient als berekeningsbasis van de
eventuele terugbetalingspremie. Tijdens de eerste drie maanden van de belegging wordt
de laagste slotkoers van vier maandelijkse observatiedata gekozen om dienst te doen als
beginwaarde.
Gestructureerde obligatie:
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DOELSTELLING VAN DE BP2F CAPPED SRI
LEADERS NOTE LOOKBACK 2025
Maatschappelijk verantwoord beleggen
zit ontegensprekelijk in de lift. Naast
de rendabiliteit vinden alsmaar
meer beleggers het belangrijk dat er
rekening gehouden wordt met criteria
op het vlak van ecologie, samenleving
en goed bestuur (ESG-criteria). Maar
het is verre van eenvoudig om na te
gaan hoe goed een onderneming op
deze MSG-criteria scoort. Gelukkig
bestaan er daarvoor (niet-financiële)
noteringsagentschappen.
Bovendien is er geen enkele garantie dat
een duurzame onderneming het ook op de
beurs goed doet. Het is dus verstandiger
om een duurzame aandelenportefeuille
samen te stellen op basis van de klassieke
financiële criteria en een voldoende
diversificatie. De combinatie van al
deze criteria is de reden waarom er
aandelenindexen bestaan zoals de STOXX
Europe ESG Leaders Select 30 EUR (Price).

Met de BP2F Capped SRI Leaders
Lookback 2025 mikt u via deze index
op het beurspotentieel van 30 Europese
bedrijven die het beste scoren voor
de ESG-criteria. Aangezien u niet
rechtstreeks in deze aandelen belegt,
ontvangt u geen dividenden van deze
ondernemingen, maar daar staat
tegenover dat u op de eindvervaldag
geen kapitaalverlies lijdt in het
geval de index zou gedaald zijn. In
ruil voor deze geruststelling, is de
terugbetalingspremie
beperkt
tot
maximaal 50%. Ondanks het feit dat de
kans dat u dit plafond bereikt nagenoeg
onbestaande is, doet u ook uw voordeel
met het Lookback-systeem dat toelaat
om tijdens de eerste drie maanden na
de emissie gebruik te maken van een
tijdelijke inzinking van de Europese
aandelenmarkten.

MVB-CERTIFICAAT VAN FORUM ETHIBEL
Forum Ethibel is een Belgische onafhankelijke organisatie, opgericht in 1992
en erkend als expert op het vlak van rating, onafhankelijke controle en
certificatie van producten die beantwoorden aan ethische standaarden.
Meer informatie over Forum Ethibel vindt u op www.forumethibel.org
Als ethiek, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid
belangrijke aspecten van uw beleggingskeuze zijn, biedt het certificaat
van Forum Ethibel u een dubbele garantie.
1. U bent er zeker van dat het aan de emittent uitgeleende geld op een ethische
manier belegd wordt. Dit gebeurt onder de vorm van kredieten en participaties
in bedrijven, instanties of projecten met sterke accenten op het vlak van
milieuaangelegenheden en sociale zaken (de ethische criteria die worden toegepast
staan gedetailleerd beschreven in het certificaat van Forum Ethibel). Forum Ethibel
voert hierop jaarlijks een controle uit.
2. De samenstelling van de STOXX Europe ESG Leaders Select 30 EUR-index (Price)
beantwoordt aan de ESG-criteria. Forum Ethibel controleert en certifieert om de
drie maanden of de selectiemethode van de aandelen nageleefd wordt.
Meer informatie over het certificaat van de BP2F Capped SRI Leaders Lookback 2025
en de STOXX Europe ESG Leaders Select 30 EUR-index (Price) vindt u op de website
www.bnpparibasfortis.be/emissies

DE STOXX EUROPE ESG LEADERS SELECT 30 EUR-INDEX (PRICE)
De indexleverancier STOXX stelt de
verschillende STOXX Global ESG
Leaders-indexen samen. Deze bestaan
uit internationale leiders op het vlak van
milieu, sociaal beleid en goed bestuur.
Om deze bedrijven te identificeren
maakt STOXX gebruik van de gegevens
en het onderzoek van Sustainalytics.
Dit niet-financiële noteringsagentschap
evalueert de prestaties van 4000
bedrijven uit de hele wereld op het
vlak van ecologie, samenleving en goed
bestuur (ESG-criteria).

naar aandelen met een lage volatiliteit en
een hoog dividendrendement.
De exacte samenstelling van de index
wordt bepaald aan de hand van de hier
beschreven methodologie. Om zo goed
mogelijk bij de marktrealiteit aan te
sluiten, wordt de samenstelling om de
drie maanden herberekend.
Meer informatie over Sustainalytics vindt u
op www.sustainalytics.com
Goed om te weten
De samenstelling van de STOXX
Europe ESG Leaders Select 30 EURindex (Price) en de evolutie ervan vindt
u terug op www.stoxx.com/indexdetails?symbol=SEESGSEP

INDEX VAN HET TYPE PRICE
De STOXX Europe ESG Leaders Select 30-index
is een index van het type ‘Price’. De dividenden
op 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.

BELEGGINGSBEREIK: EUROPESE AANDELEN UIT DE STOXX GLOBAL ESG
LEADERS-INDEX
Deze bestaat uit internationale ondernemingen die aan de top staan op het
vlak van milieu, samenleving en goed bestuur.

VOLATILITEIT
Aandelen en obligaties zijn onderhevig aan
opwaartse en neerwaartse koersbewegingen.
Voor deze bewegingen kan een vork worden
gehanteerd die de positieve en negatieve
procentuele afwijking meet ten opzichte van
een gemiddelde prestatie. In financiële taal
wordt dit interval volatiliteit genoemd. Als een
aandeel een volatiliteit van 5% heeft, betekent
dit dat het aandeel in de meeste waargenomen
gevallen tussen +5% en -5% rond zijn gemiddeld
rendement schommelt.

EERSTE STAP: SELECTIE OP BASIS VAN DE VOLATILITEIT OM DE AANDELEN MET
DE LAAGSTE HISTORISCHE VOLATILITEIT TE WEERHOUDEN
Opmerking: deze selectie gebeurt met de nodige voorzichtigheid. Om te
voorkomen dat tijdelijke afwijkingen meespelen, wordt de volatiliteit van elk
aandeel voor twee verschillende periodes berekend (3 maanden en 1 jaar) en
wordt er enkel rekening gehouden met de hoogste volatiliteit.

GEEN UITKERING VAN DIVIDENDEN
Hoewel een van de selectiecriteria van de
aandelen in de index betrekking heeft op de
dividenden die ze uitkeren, heeft de belegger
geen recht op de dividenden.

Voor de samenstelling van de STOXX
Europe ESG Leaders Select 30 EURindex (Price) wordt tussen de Europese
bedrijven met de beste ESG-score gezocht

SELECTIEMETHODE EN WEGING VAN DE 30 AANDELEN IN DE INDEX

TWEEDE STAP: SELECTIE OP BASIS VAN HET DIVIDENDRENDEMENT
De 30 aandelen met de hoogste dividendrendementen voor de voorbije twaalf
maanden worden weerhouden.

DERDE STAP: WEGING VAN DE AANDELEN OP BASIS VAN HUN VOLATILITEIT
De minst volatiele aandelen (met het minste risico) krijgen een groter aandeel
in de index, met een maximum van 10%.

Deze strenge selectiemethode maakt het mogelijk Europese aandelen te
identificeren die het beste scoren voor de criteria op het vlak van ecologie,
samenleving en goed bestuur, die een vrij hoog dividendrendement hebben,
en een lage volatiliteit vertonen.
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SAMENSTELLING VAN DE INDEX OP 09.06.2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Onderneming
Allianz
Atlantia
Bouygues
EDP – Energias de Portugal SA
Enagas
Enel
Ferrovial
Foncière des Régions SA
Gas Natural SDG SA
Gecina SA
Hammerson plc
Iberdrola SA
Icade SA
Lagardère SCA
Marks & Spencer GRP
Muenchener Rueck
Next plc
NN Group
Novartis
Red Electrica Corporation
Sanofi
Snam Spa
Suez Environnement
Sulzer
Swiss Re AG
Swisscom AG
Telefonica Deutschland
Terna – Rete Elettrica Nazionale SpA
Unibail-Rodamco
United Utilities plc

Land
Duitsland
Italië
Frankrijk
Portugal
Spanje
Italië
Spanje
Frankrijk
Spanje
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Spanje
Frankrijk
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Nederland
Zwitersland
Spanje
Frankrijk
Italië
Frankrijk
Zwitersland
Zwitersland
Zwitersland
Duitsland
Italië
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk

Sector
Financiën
Infrastructuur
Bouw
Diensten
Diensten
Diensten
Bouw
Vastgoed
Energie
Vastgoed
Vastgoed
Diensten
Vastgoed
Media
Retail
Verzekeringen
Retail
Verzekeringen
Gezondheidszorg
Diensten
Gezondheidszorg
Diensten
Diensten
Infrastructuur
Verzekeringen
Telecom
Telecom
Diensten
Vastgoed
Diensten

EVOLUTIE VAN DE INDEX
Simulatie van de prestaties tussen oktober 2011 en oktober 2015

Reële evolutie tussen 16 oktober 2015 en 9 juni 2016
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Op 9 juni 2016 bedroeg de slotkoers van de STOXX Europe ESG
Leaders Select 30 EUR-index (Price) 157,07.

Bron: Bloomberg

WAARSCHUWING
De STOXX Europe ESG Leaders Select 30 EUR-index (Price) bestaat nog maar sinds 16 oktober 2015 en beschikt dus over een heel beperkte historiek. Daarom is de
bovenstaande simulatie van de prestaties gebaseerd op gegevens uit het verleden. Deze zijn louter ter illustratie en vormen op geen enkele manier een garantie
voor de toekomstige prestaties.

RENDEMENT: DE STIJGING VAN DE INDEX IS AFGETOPT
Behalve indien de emittent en de garant failliet gaan of dreigen te gaan, geeft de BP2F Capped SRI Leaders
Note Lookback 2025 op 14 juli 2025 recht op:
• een terugbetaling van 100% van de nominale waarde,
• en een eventuele terugbetalingspremie die gelijk is aan de stijging van de STOXX Europe ESG Leaders Select
30 EUR-index (Price) ten opzichte van de beginwaarde (geoptimaliseerd door middel van het Lookbacksysteem). De indexstijging die in aanmerking genomen wordt, is geplafonneerd op 50% wat overeenstemt
met een maximaal brutorendement van 4,38%. De kans dat dit plafond bereikt wordt, is weliswaar nagenoeg
onbestaande. In het geval de index gelijk blijft of daalt, ontvangt u geen terugbetalingspremie.
Hoe wordt de beginwaarde van de index geoptimaliseerd
met het Lookback-systeem?
Dankzij het Lookback-syseem is het mogelijk om de
berekening van de prestatie van de index te optimaliseren.
De beginwaarde van de index wordt niet vastgelegd bij de
uitgifte van de emissie. Om te kunnen profiteren van een
eventuele verzwakking van de Europese aandelenmarkten,
is de beginwaarde van de index de laagste slotkoers van
de STOXX Europe ESG Leaders Select 30 EUR-index (Price)
op een van vier maandelijkse observatiedata tijdens de
eerste drie maanden van de emissie:
• 1 juli 2016
• 1 augustus 2016
• 1 september 2016
• 3 oktober 2016

Hoe wordt de afsluitwaarde van
de index bepaald?
De
afsluitwaarde
is
het
gemiddelde van de slotkoersen op
31 maandelijkse observatiedata
tussen 30 december 2022 en 30
juni 2025.
Gemiddelde
van
de
slotkoersen
van de index op
31
maandelijkse
observatiedata

De laagste slotkoers
van
een
van
vier
observaties
= beginwaarde van
de index

20.12.22

Grafiek enkel ter illustratie
01.07.16

01.08.16

Grafiek enkel ter illustratie

01.09.16

03.10.16

30.06.25
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SCENARIO’S VOOR HET VERLOOP VAN DE
INDEX EN BEREKENING VAN HET RENDEMENT
De volgende scenario’s gelden louter als illustratie van de berekeningswijze van
het rendement en vormen in geen geval een garantie voor het eindrendement. De
beginwaarde van de index werd arbitrair op 100 vastgelegd.
Prestatie van de Index

Periode voor het bepalen van de gebruikte eindwaarde
van de index (het gemiddelde van de slotkoersen van
31 observatiedata gespreid over de periode van 30
december 2022 tot 30 juni 2025)

NEGATIEF SCENARIO: DE INDEX IS OP DE EINDVERVALDAG GEDAALD
koers van de index
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100%
jaren

80
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Terugbetaald
bedrag op de
eindvervaldag

De eindwaarde van de index bedraagt
75. Dat is een daling van 25% ten
opzichte van de beginwaarde.
Terugbetaald
bedrag
op
de
eindvervaldag1:
100%
van
het
aanvankelijk belegde kapitaal (excl.
kosten), dat komt neer op een actuarieel
rendement van -0,22%.

40

NEUTRAAL SCENARIO: DE INDEX IS OP DE EINDVERVALDAG BEPERKT GESTEGEN

De eindwaarde van de index bedraagt
114,8. Dat is een stijging van 14,8% ten
opzichte van de beginwaarde.
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Terugbetaald
bedrag
op
de
eindvervaldag1:
114,8%
van
het
aanvankelijk belegde kapitaal (excl.
kosten), dat komt neer op een actuarieel
rendement van 1,32%2.
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POSITIEF SCENARIO: DE INDEX IS OP DE EINDVERVALDAG STERK GESTEGEN
koers van de index
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De eindwaarde van de index bedraagt
140. Dat is een stijging van 40% ten
opzichte van de beginwaarde.
Terugbetaald
bedrag
op
de
eindvervaldag1:
140%
van
het
aanvankelijk belegde kapitaal (excl.
kosten), dat komt neer op een actuarieel
rendement van 3,58%2.

60

(1) In geval de emittent en de garant failliet gaan of dreigen te gaan, ontvangt 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 afhouding van de roerende voorheffing.

BELANGRIJKSTE RISICO’S
• Kredietrisico: in geval de emittent en de garant failliet gaan of dreigen te gaan, loopt de belegger het risico het nominale bedrag op
de eindvervaldag niet terug te krijgen. 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 STOXX Europe ESG Leaders Select 30 EUR-index (Price) en met betrekking tot uitzonderlijke
gebeurtenissen die de index kunnen beïnvloeden: deze index bestaat nog niet lang en beschikt dus over een heel beperkte
historiek. Aangezien er maar 30 aandelen in de index zitten, is hij minder divers 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 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 ‘Fiscaliteit’ op pagina 8).
• Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): het recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde
geldt enkel op de eindvervaldag. Voor de eindvervaldag schommelt de prijs van dit instrument afhankelijk van parameters
zoals de financiële gezondheid van de emittent en de garant, de evolutie van de onderliggende index en van de rentevoeten.
• Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling in geval van overmacht (zoals bijvoorbeeld wanneer het voor de emittent illegaal,
onmogelijk of niet haalbaar is om de verplichtingen in het kader van de Notes en/of in het kader van een dekkingstransactie na te
leven), kan de emittent de houders van de Notes meedelen dat ze overgaat tot een vervroegde terugbetaling tegen de marktprijs,
verminderd met eventuele kosten van de emittent (en/of betrokken ondernemingen) voor de afwikkeling van de dekking.

PROSPECTUS
Het Prospectus bestaat uit:
• het Basisprospectus van het programma ‘Note, Warrant and Certificate’ van 9 juni 2016, opgesteld in het Engels en
goedgekeurd door de Autorité des marchés financiers (AMF) in Parijs,
• het supplement gedateerd op 14 juni 2016
• de specifieke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het Nederlands,
• de Final Terms gedateerd op 15 juni 2016.
Deze documenten zijn samen met een Nederlandse samenvatting van het Basisprospectus gratis beschikbaar op de website
www.bnpparibasfortis.be/emissies
De 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

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

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN DEZE UITGIFTE
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 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 100 miljoen EUR.
• ISIN-code: XS1401989519 – Reeks N098.
• 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. 7).
Uitgifte- en betaaldatum: 13 juli 2016.
Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde.
Eindvervaldag: 14 juli 2025. Dit is een looptijd van 9 jaar.
Terugbetalingsprijs: op de vervaldag heeft u recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde, behalve
in geval de emittent en de garant failliet gaan of dreigen te gaan.
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 het kantoor of op 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 de verdeler.
• Jaarlijkse door de verdeler in te houden provisie van maximaal 0,5% voor de verdeling en de promotie van de Note.
De potentiële belegger wordt verzocht het Prospectus te raadplegen voor meer informatie over de provisies.
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 27%
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 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 7.
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 Capped SRI
Leaders Note Lookback 2025 via de website
www.bnpparibasfortis.be/emissies

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 16 juni om 9u tot
30 juni 2016 om 16u.
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 Fortis-kantoor
• bij het Easy banking centre op nummer 02 433 41 34
• via PC banking op www.bnpparibasfortis.be/emissies

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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