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U gaat ervan uit dat Europese aandelen met een hoog dividendrendement
potentieel aantrekkelijke rendementen te bieden hebben. Maar u weigert elke
rechtstreekse belegging in aandelen omdat u erg afkerig bent van risico.
Met BNP Paribas B Fund II Call Index 4,
✔ koppelt u uw potentieel rendement aan de evolutie van de EURO STOXX Select
Dividend 30-index, samengesteld uit de 30 aandelen met de beste dividendrendementen in de eurozone,
✔ geniet u mee van de prestaties van deze index als de aandelen die er deel van
uitmaken in waarde toenemen, zoals u hoopt,
✔ weet u zeker dat u uw startkapitaal (exclusief kosten) zult terugkrijgen op de
eindvervaldag.
De schuldencrisis heeft een behoorlijke impact gehad op het Europese financiële landschap.
De ondernemingen zijn vandaag de meest solide spelers. Nadat ze hun schulden hebben aangezuiverd en stevig in de kosten hebben gesneden, beschikken veel ondernemingen over heel wat
liquide middelen. Ze zijn geneigd die niet alleen te gebruiken om te investeren, maar ook om hun
aandeelhouders te belonen met betere dividenden.
Anderzijds hebben staatsobligaties hun statuut van veilige haven verloren. Gezien de extreem
lage rentevoeten en de aanhoudende onzekerheid, zou de vlucht naar kwaliteit beleggers wel
eens kunnen leiden naar Europese aandelen met hoog dividendrendement. Deze worden beschouwd als de meest defensieve aandelen.
Tenslotte zijn veel kwaliteitsaandelen vaak onterecht afgestraft tijdens de recente beurscorrecties.
Ze genieten dus aantrekkelijke waarderingen die hun potentieel rendement doen stijgen.
U wenst te genieten van deze gunstige tendens maar u bent beducht voor kapitaalverlies?
Laat deze vrees u niet verhinderen om een potentieel hoog rendement binnen te halen.
Ga liever op zoek naar de beste manier om ervan te profiteren. Met BNP Paribas B Fund II
Call Index 4 bijvoorbeeld.

Een veilige en eenvoudige belegging
Dit nieuwe compartiment van de bevek BNP Paribas B Fund II koppelt uw finaal rendement aan
de evolutie van de EURO STOXX Select Dividend 30-index, die samengesteld is uit de 30 aandelen
met de hoogste dividendrendementen in de eurozone. U mikt dus op het potentieel rendement
van deze aandelen zonder er rechtstreeks in te beleggen.
Op de eindvervaldag, 2 mei 2018, ontvangt u
➡		 100% van uw startkapitaal (exclusief kosten), ongeacht de prestatie van de EURO STOXX
Select Dividend 30-index;
➡		 een mogelijke meerwaarde die gelijk is aan 85% van de positieve evolutie van de index.
		Er is geen enkele bovengrens die de stijging beperkt waarmee rekening wordt gehouden.
		 Bij een nul- of negatieve evolutie wordt geen meerwaarde toegekend.

Hoe inschrijven?
U kunt tot en met 14 oktober 2011 om 16 uur inschrijven op dit nieuwe
compartiment (vervroegde afsluiting is mogelijk). BNP Paribas Fortis verzorgt
de financiële dienst.
Om meer te weten en/of in te schrijven:
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
via Phone banking (02 433 40 31)
via PC banking en op onze site www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen

BNP Paribas B Fund II Call Index 4 in één oogopslag
Rechtsvorm: compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Fund II.
Uitsluitend kapitalisatieaandelen (ISIN-code: BE6225972270).

Beschrijving

Beleggingstype:
- biedt op de eindvervaldag 100% kapitaalbescherming van het startkapitaal (exclusief kosten),
- koppelt de eventuele meerwaarde aan de evolutie van de EURO STOXX Select Dividend 30-index, samengesteld uit de 30 aandelen met
de hoogste dividendrendementen in de eurozone.
Eindvervaldag: 2 mei 2018, dus een looptijd van 6,5 jaar.
Bescherming van 100% van het startkapitaal (exclusief kosten ) op de eindvervaldag, en dus een terugbetaling van 1.000 EUR per aandeel van 1.000 EUR.

Kapitaalbescherming

Rendement

Beleggersprofiel

Vóór de eindvervaldag schommelt de inventariswaarde in functie van de evolutie van de EURO STOXX Select Dividend 30-index, alsook van
de rentetarieven.
Berekening van de eindmeerwaarde
- De eventuele meerwaarde (exclusief kosten) is gelijk aan 85% van de positieve prestatie tussen de start- en eindwaarde van de EURO
STOXX Select Dividend 30-index. Bij een nul- of negatieve evolutie zal geen meerwaarde toegekend worden.
- Startwaarde van de index: gemiddelde van de slotkoersen van 19, 20 en 21 oktober 2011.
- Eindwaarde van de index: gemiddelde van de slotkoersen op de laatste werkdag van de maanden vanaf oktober 2016 tot maart 2018 en
op 19 april 2018 voor de laatste observatie.
Dit compartiment is bestemd voor de belegger met een defensief profiel.
Het kan ook passen in gespreide portefeuilles die beantwoorden aan een ander profiel.
Wij adviseren de beleggers na te gaan of deze beleggingsformule geschikt is in het licht van hun kennis en financiële ervaring terzake,
van hun beleggingsdoelstellingen en van hun financiële situatie. Bij twijfel worden ze verzocht om het advies in te winnen van een
beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis.

Oorspronkelijke inschrijvingsperiode: van 15 september tot en met 14 oktober 2011 voor 16 uur (vervroegde afsluiting is mogelijk).
Inschrijvingsprijs: 1.000 EUR.
Valutadatum betaling: 21 oktober 2011.
Inschrijving

Na de oorspronkelijke inschrijvingsperiode worden de verrichtingen afgerekend op basis van de inventariswaarde, vermeerderd met
hogere kosten.
Instapkosten
- 2,5% tijdens de oorspronkelijke inschrijvingsperiode.
- 5,5% na deze periode (waarvan 3% ten gunste van het compartiment).
- Elke inschrijving via PC banking of Phone banking geeft recht op een onmiddellijke korting van 20% op de instapkosten.

Kosten

Uitstapkosten
- Geen uitstapkosten op de eindvervaldag.
- 0,5% (ten gunste van het compartiment) bij uitstap tegen de inventariswaarde berekend op 2 februari 2015.
- 1% (ten gunste van het compartiment) op elk ander moment voor de eindvervaldag.
Taks op beursverrichtingen
- Geen taksen bij instappen en op de eindvervaldag.
- 0,5% bij uitstappen voor de eindvervaldag (maximaal 750 EUR per verrichting)
Bewaring op effectenrekening: gratis op een Effectenrekening bij BNP Paribas Fortis.

Fiscaliteit

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België
Volgens de huidige fiscale wetgeving in België is de meerwaarde van de kapitalisatieaandelen van de Belgische bevek BNP Paribas B Fund II
niet belastbaar.
De fiscale behandeling hangt af van 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.
Opmerking voor niet-inwoners afkomstig van een andere Lidstaat van de Europese Unie: dit compartiment valt buiten het toepassingsgebied
van de Europese Spaarrichtlijn en dit zolang de Europese Commissie en de Belgische wetgever er niet anders over beslissen.
Het uitgifteprospectus en het vereenvoudigd prospectus (met verschillende voorbeelden) zijn gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP
Paribas Fortis.

Documentatie

Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België. Het is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank NV. Het bevat
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