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Gestructureerde schuldtitel
6 jaar
Recht op terugbetaling
aan 100% van de
nominale waarde op
eindvervaldag
Jaarlijks variabele
coupons van minimaal
1% (bruto)
Conservatief tot
neutraal profiel

Het voorgestelde product is een
schuldinstrument. Door in te
tekenen, leent u geld aan de
emittent die er zich toe engageert,
u bedragen te betalen op basis van
de evolutie en meer bepaald van de
prestaties van de onderliggende
waarde. De emittent engageert er
zich toe om op de finale vervaldag
minimaal het kapitaal terug te
betalen. Zou hij of de garant in
gebreke blijven, bijv. door faillissement, dan loopt u het risico om de
bedragen waar u recht op hebt,
niet te recupereren en het belegde
bedrag te verliezen.
Dit instrument richt zich op
beleggers die op basis van hun
kennis en ervaring en op basis van
hun beleggingsdoelstellingen en hun
financiële situatie, de voordelen en
risico’s kunnen inschatten van een
belegging in dit complexe instrument
(met name vertrouwd zijn met de
BPSTAR3E-index en met de
interestvoeten).

Coupon Plus Income 2017/2 is een nieuwe gestructureerde schuldtitel uitgegeven
door BNP Paribas Fortis Funding met een looptijd van 6 jaar.
De belangrijkste kenmerken zijn:
✔ recht op terugbetaling aan 100% van het kapitaal op eindvervaldag (in geval
de emittent en de garant failliet gaan of in gebreke blijven, loopt de belegger
het risico zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen);
✔ de uitkering van een jaarlijkse coupon waarvan het bedrag, dat minimaal 1%
(bruto) bedraagt, afhangt van de evolutie en meer bepaald van de jaarlijkse
gemiddelde prestatie van de BPSTAR EUR Index Series III-index (hierna
BPSTAR3E-index genaamd). Deze index, ontwikkeld door BNP Paribas, is in staat
een positief rendement te genereren door de markttendensen van de rentevoeten te volgen.
✔ de gemiddelde jaarlijkse prestatie van de BPSTAR3E-index wordt met
6 vermenigvuldigd om te mikken op mogelijk hoge coupons (zie berekeningswijze op pagina 2).
Wat zullen de rentevoeten doen? Zullen ze afzwakken door de massale geldinjecties van de
centrale banken? Of zullen ze eerder stijgen door inflatoire anticipaties? Niet gemakkelijk om de
juiste beleggingsbeslissing te nemen. Des te meer omdat de economische perspectieven
verschillen van land tot land in de eurozone. Moet men op korte, middellange of lange termijn
beleggen? Moet men kiezen voor een vaste of een variabele coupon?
Door te beleggen in een rente-index kunt u al deze vragen vermijden. Een rente-index wordt
gekenmerkt door een kwantitatief model waarvan het doel is een positieve prestatie te
genereren. Dit gebeurt door systematisch de tendensen op de rentecurve in euro te detecteren,
zowel bij een stijging als bij een daling. Deze dynamische strategie in zeer liquide instrumenten
van de rentemarkten is het resultaat van een zeer strenge, reactieve en transparante analyse
die een dubbele doelstelling nastreeft:
1. de rentetendens exploiteren wanneer deze stijgt of daalt;
2. het kapitaal niet blootstellen wanneer de tendens onzeker is.
Coupon Plus Income 2017/2 laat de voorzichtige belegger die regelmatig inkomsten uit zijn
kapitaal wenst, toe te profiteren van de voordelen van dit dynamisch beheer. Dankzij deze
beleggingsformule haalt u steeds voordeel uit alle tendensen van de rentemarkten, welke
richting de rentevoeten ook uitgaan, zonder uw kapitaal te hoeven arbitreren. Bovendien weet u
van in het begin dat u recht zult hebben op een jaarlijkse coupon van minimaal 1% (bruto) en
recht op terugbetaling van 100% van uw kapitaal op eindvervaldag.
Door het bedrag van de coupons te koppelen aan de gemiddelde jaarlijkse prestatie van de
BPSTAR3E-index ten opzichte van zijn oorspronkelijk niveau, vastgelegd bij uitgifte, en door deze
prestatie met 6 te vermenigvuldigen, laat de Coupon Plus Income 2017/2 u toe te mikken op
mogelijk hoge coupons.

Hoe inschrijven?

Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in
België. De verkoopsbeperkingen zijn vermeld in het Prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 15 januari (9 u.) tot en met 14 februari 2011 (16 u.).
Een vervroegde afsluiting is mogelijk in bepaalde gevallen, zoals beschreven in het Prospectus.
Voor meer info of inschrijvingen:
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
via Phone banking (op 02 433 40 31)
via PC banking en op www.bnpparibasfortis.be/emissies
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BPSTAR EUR Index Series III-index (afgekort BPSTAR3E)
De BPSTAR3E-index is een index die BNP Paribas lanceerde in november 2008.
Zijn doelstelling is een absolute (positieve) prestatie te genereren door te proberen de rentetendensen te detecteren. De index zal nog
beter presteren bij uitgesproken tendensen (stijgend of dalend).
Deze index, die dynamisch beheerd wordt, neemt elke week posities
in naargelang de gedetecteerde tendensen op de rentecurve in
euro. Elke maandag bepaalt het kwantitatief model op basis van
specifieke signalen die beheerd worden via precieze parameters, of
de posities van de vorige week verhoogd, verlaagd, verminderd tot
nul of in de omgekeerde richting genomen moeten worden.

De waarde van de BPSTAR3E-index wordt dagelijks berekend
door BNP Paribas, filiaal te Londen, en gepubliceerd op
Bloomberg en Reuters.
U kunt de waarde van de index dagelijks volgen op de site
www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=BPSTAR3E:IND

Gecumuleerde prestatie van de BPSTAR3E-index sinds januari 1999 (gedeeltelijke simulatie*)
Bron: BNP Paribas. Laatste cijfers op
31 december 2010.

110
109
108

* Simulatie voor de periode van
4 januari 1999 tot en met 2 november
2008. Historische gegevens voor de
periode van 3 november 2008 tot en
met 31 december 2010. Historisch heeft
de BPSTAR3E-index een geannualiseerde
prestatie van 0,67% gegenereerd.
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Prestaties uit het verleden voorspellen
op geen enkele manier de toekomstige
evolutie van de index.
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De BPSTAR EUR Index Series III-Index (afgekort BPSTAR3E) (de ”Index”) is exclusief eigendom van BNP Paribas (de ”Promotor van de Index ”). De Index wordt onder
licentie gebruikt door BNP Paribas Fortis Funding. De gestructureerde schuldtitels worden in geen geval gesteund of goedgekeurd door de Promotor van de Index.
De Promotor van de Index geeft geen enkele waarborg, uitdrukkelijk of impliciet, wat de resultaten betreft afkomstig uit het gebruik van de Index. De Promotor van
de Index geeft geen expliciete dan wel impliciete garanties en doet uitdrukkelijk afstand van alle garanties over de verhandelbaarheid dan wel de geschiktheid voor
een bepaald doel of toepassing verbonden aan de Index. Zonder afbreuk te doen aan het vorenstaande, zal de Promotor van de Index op geen enkele wijze
aansprakelijk zijn voor enige indirect of gevolgschade (inclusief winstderving), zelfs wanneer hij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid hiervan. Elke eventuele
verantwoordelijkheid van de Promotor van de Index zal beperkt zijn tot het eventuele bedrag dat door de emittent aan de Promotor van de Index betaald werd voor
het gebruik van de Index.

6 jaarlijkse coupons die gelijk zijn aan 6 keer de gemiddelde jaarlijkse
prestatie van de index, met een minimum van 1% (bruto)
Coupon Plus Income 2017/2 geeft recht op een jaarlijkse coupon
waarvan het bedrag afhangt van de prestatie van de BPSTAR3Eindex. Om de belegger toe te laten te mikken op een mogelijk hoge
coupon, wordt de gemiddelde jaarlijkse prestatie van de index ten
opzichte van zijn oorspronkelijk niveau, vastgelegd bij de uitgifte,
met 6 vermenigvuldigd. Deze gemiddelde jaarlijkse prestatie wordt
bepaald door de gerealiseerde prestatie door de index tussen de
eerste observatiedatum (22 februari 2011) en de observatiedatum
voorafgaand aan de uitkering van de coupon, gedeeld door het
aantal verstreken jaren (respectievelijk 1, 2, 3, 4, 5 of 6).
Wanneer het resultaat van deze berekening negatief of lager is dan
1%, zal de belegger toch recht hebben op een coupon van 1%
(bruto) voor dat jaar.

Voorbeeld van een couponberekening
Dit voorbeeld van de wijze waarop een coupon berekend
wordt, is louter informatief en voorspelt op geen enkele
manier de toekomstige evolutie van de BPSTAR3E-index.
Het biedt evenmin een garantie omtrent het reële
rendement.
Stel dat de BPSTAR3E-index een stijging van 1,52% heeft
opgetekend ten opzichte van zijn startniveau op het einde
van het tweede jaar
➡ De brutocoupon uitgekeerd op 21 februari 2013 zal
gelijk zijn aan (6 x 1,52%)/2 = 4,56%.

Met andere woorden, als de BPSTAR3E-index slecht of zwak presteert, zal de belegger toch een coupon van 1% (bruto) ontvangen. Als
de index echter goed presteert, is er geen beperking op de in aanmerking genomen prestatie.

Recht op terugbetaling aan 100% op eindvervaldag
Op eindvervaldag, 21 februari 2017, zal de belegger dus recht hebben op terugbetaling van zijn kapitaal aan 100% van de nominale
waarde, wat de evolutie van de index ook is.
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Toekenningsscenario’s van coupons
Deze 3 scenario’s zijn gebaseerd op fictieve gegevens en dienen enkel om de berekeningswijze van de jaarlijkse coupon uit te
leggen. Ze voorspellen op geen enkele manier de toekomstige evolutie van de BPSTAR3E-index en geven geen garantie omtrent het
reële rendement1.
Positief scenario

Negatief scenario

Jaar

Berekening van
de coupon

Prest. van
de index (PI)2

Uitgekeerde
coupon (bruto)

Prest. van
de index (PI)2

Uitgekeerde
coupon (bruto)

Prest. van
de index (PI)2

Uitgekeerde
coupon (bruto)

1

(6 x PI)/1

0,74%

4,44%

0,37%

2,22%

0,00%

1,00%3

2

(6 x PI)/2

1,52%

4,56%

0,83%

2,49%

-0,14%

1,00%3

3

(6 x PI)/3

2,26%

4,52%

1,43%

2,86%

-0,37%

1,00%3

4

(6 x PI)/4

3,69%

5,54%

1,66%

2,49%

-0,51%

1,00%3

5

(6 x PI)/5

3,83%

4,60%

2,17%

2,60%

-0,69%

1,00%3

6

(6 x PI)/6

3,97%

3,97%

2,69%

2,69%

-0,92%

1,00%3

Geannualiseerd rendement4
(bruto)
1
2
3
4

Neutraal scenario

4,22%

2,20%

0,66%

In geval de emittent en de garant in gebreke blijven, loopt de belegger het risico zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.
Gecumuleerde prestatie van de index ten opzichte van zijn startniveau, bepaald bij uitgifte.
Minimumcoupon van 1% (bruto) als het resultaat van de couponberekening lager dan of gelijk aan 1% is.
Geannualiseerd totaalrendement (bruto) op basis van een uitgifteprijs van 102%.

Voor- en nadelen…
Voordelen
• Recht op terugbetaling van het kapitaal aan 100% op
eindvervaldag.
• Recht op 6 jaarlijkse minimumcoupons van 1% (bruto) (een
geannualiseerd minimumrendement van 0,66%).
• Mogelijkheid om te profiteren van de prestatie van de
BPSTAR3E-index, die als doel heeft een positief rendement te
genereren, ongeacht of de rentevoeten nu stijgend of dalend
zijn.
• Mogelijkheid om te mikken op hoge jaarlijkse coupons
dankzij het feit dat elke positieve gemiddelde jaarlijkse
prestatie van de index ten opzichte van zijn startniveau
vermenigvuldigd wordt met 6. Er is geen enkele beperking op
de in aanmerking genomen prestatie en dus ook niet op de
daaruit voortvloeiende coupon.
• Financieel instrument dat toelaat het obligatiegedeelte van
een portefeuille meer te diversifiëren en daarbij het globale
risico onder controle te houden.

Nadelen
• Kredietrisico: in geval de emittent en de garant in gebreke
blijven, loopt de belegger het risico zijn kapitaal niet terug te
krijgen op eindvervaldag.
• Risico van een onverwachts slechte prestatie van de
BPSTAR3E-index: de belegger loopt het risico om een lager
rendement te behalen dan bij een risicoloze belegging, in
geval van een tegenovergestelde evolutie van de index
(in geval van een blijvende stagnatie van de rentevoeten of
bij het uitblijven van een duidelijke tendens).
• Liquiditeitsrisico: er is geen enkele garantie dat er een
actieve markt voor de verhandeling van deze gestructureerde
schuldtitels ontstaat. De markt kan beperkt en weinig liquide
zijn. De belegger die de effecten wil verkopen vóór vervaldag,
zal dat dus tegen de marktprijs moeten doen. Die kan lager
zijn dan de nominale waarde.
• Marktrisico: de koers van deze schuldtitels kan beïnvloed
worden door verschillende factoren zoals de financiële
gezondheid van de emittent en de algemene evolutie van de
rentevoeten.

Voor welke belegger?
Met recht op een jaarlijkse minimumcoupon van 1% (bruto) en recht op terugbetaling aan 100% van het kapitaal op eindvervaldag, is
de Coupon Plus Income 2017/2 een belegging bestemd voor de belegger met een conservatief tot neutraal profiel en met een beleggingshorizon van 6 jaar. Zij kan echter ook passen in een gespreide portefeuille die beantwoordt aan een ander profiel.
U vindt meer informatie over de risicoprofielen op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Stappenplan.
Vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt, raden we u aan om na te gaan of een belegging in dit complex instrument wel degelijk voor u
geschikt is. Houd daarbij zeker rekening met uw financiële kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.
Bij de minste twijfel is het raadzaam om het advies in te winnen van een beleggingsspecialist bij BNP Paribas Fortis.

Belangrijkste kenmerken van deze uitgifte
Emittent: BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van Fortis Bank NV.

Beschrijving

Garant: Fortis Bank NV.
Rating van de garant: A1 (stabiel) bij Moody’s, AA (negatief) bij Standard & Poor’s, A+ (stabiel) bij Fitch.
Meer informatie over deze ratings op www.bnpparibasfortis.com > Investeerders > Ratings bankentiteiten.
Een rating wordt enkel ter informatie gegeven en vormt geen verplichting tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de
emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of ingetrokken.
Effecten
• Nominale waarde: 1.000 EUR.
• Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen EUR.
• ISIN-code: XS0576821754 - Serie 687.
• Niet-achtergestelde schuldtitels vertegenwoordigd door een globaal certificaat en onderworpen aan het Engelse recht.
• Notering: beurs van Luxemburg.
Uitgifte- en betaaldatum: 21 februari 2011.
Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (een beleggingscommissie van 2% inbegrepen, ten laste van de particuliere belegger).
Vervaldag: 21 februari 2017, of een looptijd van 6 jaar.

Looptijd

Rendement

Terugbetalingprijs
Recht op terugbetaling van het kapitaal aan 100% op eindvervaldag. Als de emittent en de garant failliet gaan of in gebreke blijven, loopt
de belegger het risico zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.
De 6 variabele jaarlijkse coupons zullen minimaal 1% (bruto) bedragen en zullen afhangen van de gemiddelde jaarlijkse evolutie van
de BPSTAR EUR SerieS III-index (afgekort BPSTAR3E) ten opzichte van zijn startniveau, bepaald bij uitgifte.
• Het minimaal geannualiseerd rendement is 0,66% op basis van een uitgifteprijs van 102%
• Het bedrag van de jaarlijkse coupon hangt af van de gemiddelde jaarlijkse prestatie van de BPSTAR3E-index vermenigvuldigd met 6
(zie gedetailleerde uitleg op pagina 2 voor de berekeningswijze van de coupons)
• Betaaldatums van de coupons: 21 februari 2012, 21 februari 2013, 21 februari 2014, 23 februari 2015, 22 februari 2016 en 21 februari 2017.
Waarden van de BPSTAR3E-index
• Startwaarde: 22 februari 2011.
• Tussentijdse en eindwaarde: 13 februari 2012, 19 februari 2013, 18 februari 2014, 17 februari 2015, 16 februari 2016 en 13 februari 2017.
Financiële dienstverlening: gratis bij betaalagent BNP Paribas Fortis in België.
Bewaring op effectenrekening: gratis op een BNP Paribas Fortis-effectenrekening.

Kosten

Risico

Fiscaliteit

De houder van deze schuldtitels loopt het risico zijn kapitaal niet terug te krijgen op vervaldag indien zowel de emittent als de garant in
gebreke blijven. De koers van deze schuldtitels kan bovendien beïnvloed worden door verschillende factoren, zoals de financiële gezondheid van de emittent en de garant, de algemene evolutie van de rentevoeten, de evolutie van de BPSTAR3E-index en de volatiliteit op de
markten. Er is bovendien geen enkele garantie dat er een actieve markt voor de verhandeling van deze effecten ontstaat. De belegger die
de effecten wil verkopen voor de eindvervaldag zal dat dus tegen de marktprijs moeten doen. Die kan lager zijn dan de nominale waarde.
Vooraleer in te tekenen op dit product, is het raadzaam om aandachtig het Prospectus en de Final Terms te lezen. Beleggers dienen de beslissing om te beleggen in deze effecten te nemen in het licht van de erin opgenomen informatie, meer bepaald in de sectie ”Risicofactoren”,
in Part 2A van het Prospectus en in paragraaf 35(i) van de Final Terms. Het is ook aan te raden om onze ”Informatiebrochure – Financiële
Instrumenten” te raadplegen. Die is ter beschikking in elk kantoor van BNP Paribas Fortis of op
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige info > MiFID.
Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: op de inkomsten uit buitenlandse schuldtitels die geïnd worden door tussenkomst
van een in België gevestigde financiële bemiddelaar zal 15% roerende voorheffing (RV) worden ingehouden.
De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van particuliere beleggers.
De fiscale behandeling wordt bepaald door de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor latere wijzigingen.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen (TOB): geen TOB op de primaire markt; TOB van 0,07% bij verkoop en aankoop op de secundaire markt
(maximaal 500 EUR per verrichting).
Het Basisprospectus gedateerd op 17 juni 2010 en zijn supplement gedateerd op 26 oktober 2010, beiden goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg, en de Final Terms gedateerd op 14 januari 2011 zijn opgesteld in het
Engels en vormen samen het Prospectus. Een samenvatting van het Prospectus in het Nederlands is eveneens beschikbaar.

Documentatie

Deze documenten zijn gratis te verkrijgen aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis en op de site
www.bnpparibasfortis.be/emissies
Het is ook aan te raden om onze ”Informatiebrochure – Financiële instrumenten” te raadplegen. Deze is ter beschikking in elk kantoor
van BNP Paribas Fortis en op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige info > MiFID.

Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank 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. Hoewel Fortis Bank NV alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de in
dit document opgenomen informatie te waarborgen, zal noch Fortis Bank NV noch enig persoon die aan haar verbonden is, aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele schade of voor rechtstreekse of onrechtstreekse kosten die zouden voortvloeien uit een beslissing die op basis van dit document genomen werd, behalve in geval van
bedrieglijke, onjuiste of tegenstrijdige informatie ten opzichte van het Prospectus.
01.2011/Verantwoordelijke uitgever: Fr. Peene – Fortis Bank nv, Warandeberg 3 – 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.

