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Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+)
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België.
De verkoopsbeperkingen zijn opgenomen in het Prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 13 oktober (9 u.) tot en met 14 november 2012 (16 u.)
In bepaalde omstandigheden is er wel een vervroegde afsluiting mogelijk, zoals beschreven in het Prospectus (zie deel B van de
Final Terms).
Neem contact op met uw private banker voor meer informatie of om in te schrijven.

Een opportuniteit in goud
De rust op de ﬁnanciële markten is nog lang niet volledig teruggekeerd. Het is
dan ook heel belangrijk om als belegger uw portefeuille voldoende te spreiden.
Een belegging in goud kan een interessant alternatief bieden.
Goud geldt als een van de belangrijkste vluchtwaarden in economisch onzekere
tijden. Het heeft een intrinsieke waarde en de goudprijs evolueert vaak in de omgekeerde richting van traditionele activaklassen zoals aandelen en obligaties.
Door te beleggen in goud kunt u het risicogehalte van uw portefeuille dan ook
gevoelig doen afnemen.
De specialisten van BNP Paribas Fortis Private Banking zijn bovendien van mening
dat de goudprijs nog heel wat opwaarts potentieel heeft. Het aanbod van goud is
beperkt, onder andere door de strenge regelgeving bij de ontginning en het productieproces. Daartegenover staat dat de vraag naar goud ondersteund wordt door
de risicoaversie van beleggers en centrale banken, die hun wisselreserves ermee
proberen te versterken om zich af te dekken tegen risico’s. Daarnaast neemt de
vraag naar goud voor juwelen toe, door de snelle ontwikkeling van de middenklasse in groeilanden als China en India.
Toch is een belegging in goud niet helemaal zonder risico. Als de economie terug
duurzaam aantrekt en de financiële markten zich herstellen, kan de goudprijs
onder druk komen te staan. (Bron: BNP Paribas Fortis Private Banking)
Dankzij de BNPP USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2, een gestructureerde obligatie uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD), mikt u op het opwaartse
potentieel van de goudkoers, zonder bezorgd te moeten zijn over de effecten
van een negatieve evolutie op uw kapitaal (in USD). Tegelijkertijd spreidt u de
beleggingen in USD in uw portefeuille.

De BNP PARIBAS USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 (afgekort BNPP USD Capped Call Note liNked to Gold 2018/2) is een
schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas SA (FR). Door in te tekenen, leent u geld aan de emittent, die zich verbindt tot de
terugbetaling op de eindvervaldag van minstens het belegde kapitaal in Amerikaanse dollar en tot de uitbetaling van een eventuele
terugbetalingspremie die bepaald wordt voor de evolutie van de goudprijs. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent, loopt u het
risico om de sommen waarop u recht hebt, niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen op de eindvervaldag.
De BNPP USD Capped Call Note liNked to Gold 2018/2 is bestemd voor beleggers die zelf in staat zijn het potentieel en de risico’s in te
schatten van een belegging in dit complexe instrument. Dit gebeurt op basis van hun financiële situatie, hun kennis en hun ervaring, in
het bijzonder door vertrouwd te zijn met de evolutie van de goudkoers, van de wisselkoers EUR/USD en van de rente.
Belangrijkste kenmerken
✔ Looptijd van zes jaar.
✔ Gestructureerde obligatie uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD), wat een wisselrisico inhoudt bij het omzetten naar EUR
van bedragen in USD.
✔ Recht op terugbetaling tegen 100% van het belegde kapitaal in USD (exclusief kosten) op de eindvervaldag, behalve bij
faillissement of wanbetaling van de emittent.
✔ Mogelijke terugbetalingspremie van maximaal 45% die gekoppeld is aan de evolutie van de London Gold PM Fix Price/USD,
referentieprijs van goud in USD die gepubliceerd wordt in Londen. Op basis van de uitgifteprijs van 102% zal het actuarieel
brutorendement (in USD) tussen minimaal -0,33% en maximaal 6,03% liggen.
✔ Minimale inschrijving vastgelegd op 5.000 USD.
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De London Gold PM Fix Price/USD
De London Gold PM Fix Price/USD volgt de evolutie van prijs van een ounce goud, uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Deze referentieprijs van het goud wordt twee keer per dag bepaald via een speciale teleconferentie door leden van de London Gold Market
Fixing Limited (Scotia Mocatta, Deutsche Bank, HSBC Investment Banking Group, Société Générale Corporate & Investment Banking
en Barclays Capital). De referentieprijs wordt vaak gebruikt voor de prijsbepaling door producenten, consumenten, beleggers en
centrale banken.
Voor het volgen van de evolutie van de London
Gold PM Fix Price/USD kunt u terecht op
www.bloomberg.com/quote/GOLDLNPM:IN

Evolutie van de London Gold PM Fix Price/USD tijdens de laatste 10 jaar
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Op 1 oktober 2012 sloot de London Gold PM Fix
Price/USD af op een niveau van 1787.
Voor de periode van 1 oktober 2002 tot 1 oktober
2012 behaalde de London Gold PM Fix Price/USD
een actuarieel rendement van 18,69%.
Gegevens uit het verleden betekenen in geen
geval een garantie voor de toekomst.
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Bron: Bloomberg. Cijfers bepaald op 1 oktober 2012.

Een belegging uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
De BNPP Usd Capped Call Note Linked To Gold 2018/2 is uitgegeven in USD en kan van pas komen voor de belegger die de
beleggingen in USD in zijn portefeuille wil diversifiëren. Dit houdt evenwel ook een wisselrisico in. Het eindrendement in euro
zal namelijk niet alleen bepaald worden door de evolutie van de London Gold PM Fix Price/USD. Ook de evolutie van de dollar
tegenover de euro zal het eindrendement beïnvloeden.
Het eindrendement in euro zal toenemen als de dollar op de eindvervaldag in waarde gestegen zal zijn ten opzichte van de euro.
Een daling in waarde van de dollar heeft evenwel het tegenovergestelde effect. Het is zelfs mogelijk dat de belegger zijn oorspronkelijk belegde bedrag in euro dan niet volledig terugkrijgt.

Op 1 oktober 2012 was 1 EUR 1,2914 USD
waard.
Om een coupure van 1.000 USD te verkrijgen aan
deze koers, zou u 774,35 EUR moeten betalen
(exclusief kosten).
Als de USD op de eindvervaldag 10% in waarde
daalt ten opzichte van de euro (naar 1,4349 USD
voor 1 EUR), krijgt u slechts 696,91 EUR voor
uw coupure van 1.000 USD (exclusief eventuele
terugbetalingspremie). U zult op die manier een
minwaarde van 10% op de munt ondergaan
hebben.
Omgekeerd zult u 851,79 EUR ontvangen voor
uw coupure van 1.000 USD (exclusief eventuele
terugbetalingspremie) als de waarde van de USD
met 10% stijgt ten opzichte van de euro (naar
1,1740 USD voor 1 EUR). Op die manier zult u
een meerwaarde van 10% op de munt behaald
hebben.

Evolutie van de euro tegenover de Amerikaanse dollar tijdens de laatste 10 jaar
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Bron: Bloomberg. Cijfers bepaald op op 1 oktober 2012.
Gegevens uit het verleden betekenen geen garantie voor de toekomst.
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Rendementsmechanisme

Waarden van de London Gold PM Fix Price/USD

Startwaarde: referentieprijs op 15 november 2012.
Op de eindvervaldag geeft de BNPP USD Capped Call Note liNked to Gold
2018/2 recht* op:
Eindwaarde: gemiddelde van de referentieprijzen die
• terugbetaling tegen 100% van het belegde kapitaal in USD
genoteerd worden op 19 data die maandelijks ver(exclusief kosten), en
deeld zijn tussen 15 mei 2017 en 15 november 2018.
• de uitkering van een mogelijke terugbetalingspremie in USD die
Opmerking: de London Gold PM Fix Price/USD wordt
bepaald wordt door de evolutie van de London Gold PM Fix Price/USD.
twee keer per dag gepubliceerd. De gebruikte referenDe terugbetalingspremie zal gelijk zijn aan de positieve evolutie van
tieprijs zal de tweede zijn (dit is de prijs die gepublide London Gold PM Fix Price/USD die waargenomen wordt tussen zijn
ceerd wordt in de namiddag).
start- en eindwaarde, met een maximum van 45%. Bij een nul- of
negatieve evolutie zal geen premie uitgekeerd worden. Het actuarieel
brutorendement (in USD) zal dus tussen minimaal -0,33% en maximaal 6,03% liggen.

Scenario’s voor het verloop van het rendement
De volgende scenario’s zijn louter bedoeld als illustratie van de berekeningswijze van het rendement. Ze zijn geen voorspelling
van de toekomstige evolutie van de London Gold PM Fix Price/USD en betekenen in geen enkel geval een aanwijzing van het eindrendement dat uitgedrukt wordt in USD. Merk op dat het eindrendement in EUR eveneens beïnvloed zal worden door de evolutie
van de Amerikaanse dollar tegenover de euro op de eindvervaldag (zie uitleg en voorbeeld op pagina 3).
Negatief scenario

Neutraal scenario

Positief scenario

1.604,5

1.604,5

1.604,5

Eindwaarde London Gold PM Fix Price/USD

1.300,0

1.975,0

2.500,0

Evolutie tussen de start- en eindwaarde

-18,98%

23,09%

55,81%

0%

23,09%

45%
(maximale premie)

100%

123,09%

145%

-0,33%

3,18%

6,03%

Startwaarde London Gold PM Fix Price/USD

Terugbetalingspremie (bruto in USD)
Terugbetaling* (in USD) op de eindvervaldag
Actuarieel brutorendement (in USD) op basis van de
uitgifteprijs van 102%

* Bij faillissement of wanbetaling van de emittent, zal de belegger geen terugbetalingspremie ontvangen en kan hij een lager bedrag terugbetaald krijgen dan zijn oorspronkelijk belegde kapitaal. Dat bedrag kan zelfs gelijk zijn aan nul.
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Belangrijkste risico’s
• Wisselrisico: deze gestructureerde obligatie is uitgegeven in Amerikaanse dollar. Dit betekent dat de belegger op de eindvervaldag
een bedrag in USD zou kunnen ontvangen dat, omgezet in euro, lager zou kunnen uitvallen dan het oorspronkelijk belegde bedrag
in euro.
• Kredietrisico: bij faillissement of wanbetaling van de emittent loopt de belegger het risico zijn belegde kapitaal in USD
(exclusief kosten) niet terug te krijgen op de eindvervaldag.
• Risico op een slechte prestatie: risico om geen terugbetalingspremie te ontvangen als de eindprestatie van de London Gold PM Fix
Price/USD nul of negatief is.
• 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 USD). 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 commissies’ en ’Fiscaliteit’
op pagina 6).
• Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): het recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde in USD
geldt alleen op de eindvervaldag. In de tussentijd kan de prijs van deze gestructureerde obligatie zowel op- als neerwaarts schommelen, naargelang parameters zoals de financiële gezondheid van de emittent, de evolutie van de goudprijs en de rentevoeten.

Voor welke belegger?
Als belegger dient u een belegging in dit type van financieel instrument enkel te overwegen indien dit aangewezen is in het
licht van uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw kennis en ervaring terzake.
Op basis van de door BNP Paribas Fortis vastgelegde criteria is deze gestructureerde obligatie in de eerste plaats en binnen
bepaalde grenzen bestemd voor beleggers met een defensief (Defensive) tot dynamisch (Dynamic) proﬁel. Binnen nog
strengere beperkingen kan zij ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel.
Meer informatie over de beleggersprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/privatebanking > Beleggingen > Dossiers >
Uw beleggersprofiel.
Elke belegger wordt uitgenodigd om door zijn private banker te laten nagaan of een dergelijke belegging aanbevolen kan
worden in het licht van zijn persoonlijke situatie.
Vooraleer op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, verdient het aanbeveling om kennis te nemen van de inhoud
van het Prospectus en dan meer bepaald van het onderdeel ’Risicofactoren’, evenals van onze ’Informatiebrochure financiële
instrumenten’. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw private banker of op www.bnpparibasfortis.be/privatebanking >
Beleggingen > Wettelijke vermeldingen.

Documentatie
Het Prospectus is samengesteld uit:
• het Basisprospectus van het programma ’€ 90,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments’ gedateerd op
1 juni 2012 en goedgekeurd door de Autorité des marchés financiers (AMF) in Frankrijk,
• de Supplementen bij het Basisprospectus, gedateerd op 22 juni, 7 augustus en 14 september 2012, alle drie goedgekeurd door de
AMF in Frankrijk en;
• de Final Terms, gedateerd op 12 oktober 2012.
Deze vijf documenten zijn opgesteld in het Engels en zijn samen met een samenvatting van het basisprospectus in het Engels en
Frans, gratis beschikbaar bij uw private banker en op www.bnpparibasfortis.be/emissies
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Belangrijkste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

BNP Paribas SA (afgekort ‘BNPP’), société anonyme naar Frans recht
Rating (perspectief) van de emittent: A2 (stable outlook) bij Moody’s, AA- (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

•
•
•
•
•

Risico’s

De belangrijkste risico’s verbonden aan deze gestructureerde obligatie staan beschreven op pagina 5.

Uitgifte- en
betaaldatum

21 november 2012.

Uitgifteprijs

102% van de nominale waarde. De uitgifteprijs is inclusief een plaatsingscommissie van 2% en een jaarlijkse commissie van maximaal 1%
voor de distributie van de gestructureerde obligatie (zie rubriek ’Kosten en commissies’ hieronder).

Eindvervaldag

21 november 2018, dit betekent een looptijd van 6 jaar.

Terugbetalingsprijs

Recht op terugbetaling tegen 100% van het belegde kapitaal in USD (exclusief kosten) op de eindvervaldag, behoudens faillissement of
wanbetaling van de emittent.

Rendement

• Onderliggend: de London Gold PM Fix Price/USD, referentieprijs van het goud in USD en gepubliceerd in Londen.
• De terugbetalingspremie zal gelijk zijn aan 100% van de positieve evolutie die neergezet wordt door de London Gold PM Fix Price/
USD tussen de start- en eindwaarde, met een maximum van 45%. Bij een nul- of negatieve prestatie zal geen terugbetalingspremie
worden uitgekeerd.
• Startwaarde: referentieprijs gepubliceerd op 15 november 2012.
• Eindwaarde: gemiddelde van de referentieprijzen gepubliceerd op 19 observatiedata die maandelijks gespreid zijn tussen 15 mei 2017
en 15 november 2018.
• Opmerking: de referentieprijs van het goud wordt twee keer per dag gepubliceerd. De gebruikte referentieprijs zal de tweede zijn (dit is
de prijs die gepubliceerd wordt in de namiddag).

Kosten en
commissies

Kosten
• Financiële dienst: gratis bij betaalagent 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 bij uw private
banker of via www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige info > Kosten en taksen.

Nominale waarde: 1.000 USD. Minimale inschrijving vastgelegd op 5.000 USD.
Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen USD en maximaal 50 miljoen USD.
ISIN code: XS0835670745 - Serie 15265.
Niet ondergeschikte effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen aan het Engelse recht.
Deze gestructureerde obligatie zal niet noteren op een gereglementeerde markt (zie ’Liquiditeitsrisico’ op pagina 5).

Commissies 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% van de nominale waarde van de effecten voor de verdeling en voor het promoten van de
gestructureerde obligatie en in de hoedanigheid van zakenpartner, ontvangen door de verdeler.
De potentiële belegger wordt verzocht het Prospectus te raadplegen voor meer informatie over de commissies.
Fiscaliteit

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België
Op grond van de nieuwe fiscale wetgeving van kracht vanaf 1 januari 2012, zijn de inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door
tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon, onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 21%.
Natuurlijke personen die roerende inkomsten ontvangen voor een bedrag dat 20.020 EUR overschrijdt (voor het inkomstenjaar 2012),
zijn daarenboven voortaan een ’bijkomende heffing op roerende inkomsten’ van 4% verschuldigd op het hogere gedeelte.
Als de bijkomende heffing aan de bron ingehouden wordt op hun roerende inkomsten, zijn de roerende voorheffing en de bijkomende
heffing in hoofde van de particuliere beleggers bevrijdend. Als daarentegen de bijkomende heffing niet aan de bron ingehouden wordt,
is de roerende voorheffing niet bevrijdend, en moet de particuliere belegger zijn beleggingsinkomsten aangeven in de aangifte in de
personenbelasting.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen (TOB)
• Geen TOB verschuldigd op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode).
• Bij verkoop/aankoop op de secundaire markt: TOB van 0,09% (met een maximum van 650 EUR per verrichting).

Documentatie

De documentatie die bij deze gestructureerde obligatie hoort, 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 dag na
dag volgen via PC banking. BNP Paribas Fortis zal aan de beleggers alle belangrijke aanpassingen meedelen over het risicoprofiel
en/of de waarde van de BNPP USD C apped C all Note liNked to Gold 2018/2 via de site www.bnpparibasfortis.be/emissies

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.
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