
Communicatie van promotionele aard

Kenmerken
• Type belegging: Gestructureerde obligatie1

• Emittent van het product: BNP Paribas Fortis Funding 

• Looptijd: maximaal 6 jaar (eindvervaldag 17/01/2029)

• Inschrijvingen: van 24/10/2022 tot en met 30/12/20223

• Bedrag: vanaf 1.015 € (waarvan 1,50 % instapkosten)

BNP Paribas Fortis Funding (LU)
Callable Interest Note 01/2029

• Garant: BNP Paribas Fortis NV2

1. In deze communicatie van promotionele aard wordt onder Gestructureerde obligatie een Note naar Engels recht verstaan, met recht op terugbetaling
van het kapitaal (excl. kosten).

2. Rating BNP Paribas Fortis NV per 11/10/2022: Standard & Poor’s A+ (stabiele outlook), Moody’s A2 (stabiele outlook), Fitch Ratings AA- (stabiele
outlook). Meer informatie over deze ratings is te vinden op:

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf,
https://www.fitchratings.com/research/fund-asset-managers/rating-definitions-10-11-2021 en
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352. Een rating wordt louter ter indicatie gegeven en vormt
geen aanbeveling om de effecten van de Emittent te kopen, te verkopen of aan te houden. Hij kan op elk moment door het ratingbureau worden
opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, worden de klanten van bpost bank die op
dit product ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte gebracht.

3. Behoudens vervroegde afsluiting.
4. De termen “kapitaal” en “belegd kapitaal” die in deze communicatie van promotionele aard worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde

van het product, zijnde € 1.000 per effect, exclusief 1,50 % instapkosten.
5. Zie pagina 8 voor meer details over de data.
6. De coupon is onderworpen aan de roerende voorheffing van 30 %.
7. De financieringsrente is de rente waartegen de Emittent op de financiële markten geld leent.
8. Zie pagina 5 voor meer details over de kosten.

Het belangrijkste

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn. Door erop in te tekenen, leent u
geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt op de eindvervaldag het belegde kapitaal terug te betalen (exclusief 1,50 %
instapkosten). Deze communicatie van promotionele aard is bestemd voor in België gevestigde beleggers.

1

• Recht op terugbetaling van het volledige kapitaal4 (exclusief kosten) op de eindvervaldag, 17 januari 2029. Dit recht op
terugbetaling geldt niet bij verkoop van de Gestructureerde obligatie vóór de eindvervaldag5.

• Belegging op lange termijn: 6 jaar (behoudens vervroegde terugbetaling naar goeddunken van de Emittent). Indien u uitstapt
tijdens de looptijd, loopt u het risico dat u het product niet vlot kunt verkopen of enkel kunt verkopen tegen een prijs die
gevoelig lager ligt dan de nominale waarde.

• Gedurende de eerste 3 jaar een vaste jaarlijkse coupon van 5 % bruto6.

• Gedurende de laatste 3 jaar een variabele potentiële jaarlijkse coupon zonder bovengrens6 ten belope van 300 % van het
verschil tussen de “EUR CMS”-rente op 30 jaar en de “EUR CMS”-rente op 5 jaar. Indien er geen of een negatief verschil is,
wordt geen jaarlijkse coupon uitgekeerd.

• Vanaf het einde van jaar 3 elk jaar5 vervroegde terugbetaling mogelijk van 100 % van het kapitaal4, naar goeddunken van
de Emittent. Indien de Emittent tot vervroegde terugbetaling beslist, doet hij dat hoogstwaarschijnlijk aan het einde van het
derde jaar van de looptijd van deze Gestructureerde obligatie, in geval van een aanzienlijk verschil tussen de “EUR CMS”-
rente op 30 jaar en de “EUR CMS”-rente op 5 jaar en afhankelijk van de evolutie van de financieringsrente7 van de Emittent.
In geval van vervroegde terugbetaling wordt de potentiële jaarlijkse coupon van het afgelopen jaar aan u uitgekeerd. Merk op
dat na de vervroegde terugbetaling van het product geen jaarlijkse coupons meer worden uitgekeerd.

• Indien het product wordt aangehouden tot de eindvervaldag5, bedragen de totale kosten maximaal 9,50 % of € 95 per
Gestructureerde obligatie van € 1.000 (wat neerkomt op ongeveer 1,58 % of € 15,83 per Gestructureerde obligatie per jaar).
Dit bedrag omvat zowel de structureringskosten en de distributievergoedingen (inbegrepen in de emissieprijs) als de
instapkosten8 (niet inbegrepen in de emissieprijs). Ter indicatie: op basis van de omstandigheden waargenomen voor
aanvang van de inschrijvingsperiode bedroegen de totale kosten 6,48 % of € 64,80 per Gestructureerde obligatie van € 1.000.

• Door te beleggen in dit product loopt u risico op een gedeeltelijk of volledig verlies van uw belegging in geval van faillissement
van BNP Paribas Fortis Funding (Emittent) en in geval van faillissement of bail-in (waarbij de afwikkelingsautoriteiten een
herstructurering opleggen om een faillissement te voorkomen) van BNP Paribas Fortis NV (Garant).
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bpost bank heeft haar beleggingsproducten ingedeeld
in twee categorieën. Producten met bescherming geven recht op

terugbetaling van het volledige kapitaal op de eindvervaldag in
ruil voor een relatief laag rendement. Groeiproducten kunnen
een hoger rendement opleveren, maar houden meer risico’s
voor het kapitaal in. Dit product is een product met
bescherming.

Product met bescherming

bpost bank heeft haar beleggingsproducten ingedeeld
in twee categorieën. Producten met bescherming geven recht
op terugbetaling van het volledige kapitaal op de eindvervaldag
in ruil voor een relatief laag rendement. Groeiproducten
kunnen een hoger rendement opleveren, maar houden meer
risico’s voor het kapitaal in. Dit product is een product met
bescherming.

Product met bescherming

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf
https://www.fitchratings.com/research/fund-asset-managers/rating-definitions-10-11-2021
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352


de terugbetaling van 100 % van het kapitaal (exclusief kosten)

een eventuele laatste coupon2

(volgens het hierboven beschreven mechanisme) 

De laatste 3 jaar (behoudens vervroegde terugbetaling naar goeddunken van de Emittent)

Op elke jaarlijkse observatiedatum1 van de “EUR CMS”-rentevoeten wordt het verschil berekend tussen de “EUR CMS”-rente op
30 jaar en de “EUR CMS”-rente op 5 jaar.

Mechanisme

2

1. Zie pagina 8 voor meer details over de data.
2. De coupon is onderworpen aan de roerende voorheffing van 30 %.
3. De financieringsrente is de rente waartegen de Emittent op de financiële markten geld leent.

De belegger ontvangt jaarlijks1:

De eerste 3 jaar

Elk jaar1, vanaf jaar 3, kan de Emittent beslissen om deze Gestructureerde obligatie3 vervroegd terug te betalen. Indien hij tot
vervroegde terugbetaling beslist, wordt het product terugbetaald aan 100 % van het kapitaal na aftrek van 1,50 % instapkosten
en wordt de jaarlijkse coupon2 voor het afgelopen jaar uitgekeerd. Indien de Emittent tot vervroegde terugbetaling beslist, doet
hij dat hoogstwaarschijnlijk aan het einde van het derde jaar van de looptijd van deze Gestructureerde obligatie, in geval van
een aanzienlijk verschil tussen de “EUR CMS”-rente op 30 jaar en de “EUR CMS”-rente op 5 jaar (dat wil zeggen als de jaarlijkse
coupon hoog is) en afhankelijk van de evolutie van de financieringsrente3 van de Emittent. Merk op dat na de vervroegde
terugbetaling van het product geen jaarlijkse coupons meer worden uitgekeerd.

een vaste coupon van 5 % bruto2

Op de eindvervaldag

Op de eindvervaldag1 ontvangt de belegger:

+

wordt voor dat jaar1 een brutocoupon2

uitgekeerd ten belope van 300 % van het 
verschil tussen de “EUR CMS”-rente op 

30 jaar en de “EUR CMS”-rente op 5 jaar

Als dat verschil positief is,

wordt voor dat jaar1

geen coupon uitgekeerd

Als dat verschil negatief is of nul bedraagt,
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Illustraties van het mechanisme
Louter illustratieve gegevens. De drie volgende scenario’s zijn louter theoretisch en houden geen enkele voorspelling in met betrekking tot
de toekomstige prestaties van het product. De percentages van het actuarieel rendement stemmen overeen met het reële rendement op
jaarbasis dat een belegger zou krijgen indien hij de Gestructureerde obligatie bijhoudt tot op de eindvervaldag, rekening houdend met de
toekomstige geldstromen, meer bepaald de eventuele coupons en het bedrag dat vervroegd of op de eindvervaldag wordt terugbetaald,
naargelang het geval.De rendementspercentages die vermeld staan in de voorbeelden, zijn berekend op basis van de verkoopprijs van
101,50 % (waarvan 1,50 % instapkosten).

Voorbeeld 1

Verschil tussen de “EUR CMS”-rente op 30 jaar en de “EUR CMS”-rente op 5 jaar in de afgelopen 6 jaar (uitgedrukt in procent) 

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in voor toekomstige prestaties.
Bron: Bloomberg op 11/10/2022

De “EUR CMS”-rente (EUR Constant Maturity Swap)
De laatste 3 potentiële coupons van het product hangen af van het verschil tussen de EUR Constant Maturity Swap-rente (“EUR CMS”) op 30
en op 5 jaar. De CMS-rente (“Constant Maturity Swap”) is een referentierente die op de financiële markten gebruikt wordt voor transacties
waarbij een vaste rente geruild wordt tegen een variabele rente (renteswap) voor een welbepaalde duur, van 1 tot 30 jaar. Ter informatie:
op 11/10/2022 bedroeg het verschil tussen de twee rentevoeten -0,551 %. Dergelijk negatief verschil tussen de twee rentevoeten doet zich
voor wanneer de markten in de toekomst een recessie verwachten of als de Europese Centrale Bank (ECB) de kortetermijnrente op een heel
hoog niveau vastlegt. Tijdens zijn vergadering van 8 september 2022 is de Raad van Bestuur van de ECB begonnen met een cyclus van
verhogingen van de beleidsrente van 0,50% tot 1,25%. Het verschil tussen de twee rentevoeten kan positief worden in periodes van een
expansief economisch beleid, wanneer de economie gestimuleerd moet worden door de rente laag te houden. Opgemerkt dient te worden
dat er geen coupon wordt uitbetaald indien op een jaarlijkse observatiedatum in de laatste drie jaar het verschil tussen de 30-jarige EUR CMS-
koers en de 5-jarige EUR CMS-koers negatief of nul is, zoals momenteel het geval is sinds 18 augustus 2022.
In de afgelopen 6 jaar was de “EUR CMS”-rente op 30 jaar in 96,78 % van de gevallen hoger dan de “EUR CMS”-rente op 5 jaar. De
kortetermijnrente was met andere woorden lager dan de langetermijnrente. In dat geval spreken we van een normale rentecurve. Met dit
product kunnen beleggers proberen te profiteren van een zogenaamde normale rentecurve, met een coupon die gelijk is aan het eventuele
positieve verschil tussen de “EUR CMS”-rente op 30 jaar en die op 5 jaar.
Voor meer details over de “EUR CMS”-rentes, zie
https://companies.bnpparibasfortis.be/docs/default-source/isdafix/isdafix_cms_ratings.pdf.
Bron: BNP Paribas, 11/10/2022
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Coupon 
uitgekeerd 

na

EUR CMS
30 jaar

EUR CMS
5 jaar

(CMS 30 jaar –
CMS 5 jaar) Coupon

Coupon na 
roerende 

voorheffing

1 jaar

Vaste coupons 5 % per jaar 3,50 % per jaar2 jaar

3 jaar

4 jaar 1,41 % 1,43 % -0,02 % 0,00 % 0,00 %

5 jaar 1,19 % 1,20 % -0,01 % 0,00 % 0,00 %

6 jaar 1,07 % 1,10 % -0,03 % 0,00 % 0,00 %

Het actuarieel 
rendement op 

de eindvervaldag 
zou 1,53 % 
bedragen 

(na afhouding 
van de roerende 

voorheffing 
van 30 %).

Het actuarieel 
rendement op 

de eindvervaldag 
zou 2,32 % 
bedragen

(voor afhouding 
van de roerende 

voorheffing 
van 30 %).

V.
U

.: 
: F

ré
dé

ric
 Jo

nn
ar

t –
M

ar
ki

es
st

ra
at

 1
 b

us
 2

, 1
00

0 
Br

us
se

l. 
11

/1
0/

20
22

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

oktober-16 oktober-17 oktober-18 oktober-19 oktober-20 oktober-21 oktober-22

https://companies.bnpparibasfortis.be/docs/default-source/isdafix/isdafix_cms_ratings.pdf


Voorbeeld 2

Naast deze illustraties, zijn er scenario's beschikbaar via het Document met Essentiële Informatie (KID) dat verbonden is aan deze
gestructureerde obligatie. De scenario's die erin zijn voorgesteld, zijn gebaseerd op de methodologie die afkomstig is van de PRIIPs-
reglementering (Europese Verordening 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten (of Key Information Document - "KID") voor
verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten, inclusief de uitvoeringsmaatregelen) en zijn een
raming van de toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden met betrekking tot de waardeschommelingen van de
belegging. Ze vormen geen precieze indicator. Het essentiële-informatiedocument zal vanaf 24 oktober 2022 beschikbaar zijn in de
kantoren van bpost en moet vóór elke inschrijving aan de belegger worden bezorgd. U kunt het ook raadplegen op
https://www.bpostbank.be/bpb/beleggen/beleggingsproducten#/categorie en https://kid.bnpparibas.com/XS2545656287-NL.pdf.

Rendementsscenario’s

4

Voorbeeld 3

Coupon 
uitgekeerd 

na

EUR CMS
30 jaar

EUR CMS
5 jaar

(CMS 30 jaar –
CMS 5 jaar) Coupon

Coupon na 
roerende 

voorheffing

1 jaar

Vaste coupons 5 % per jaar 3,50 % per jaar2 jaar

3 jaar

4 jaar 1,08 % 1,10 % -0,02 % 0,00 % 0,00 %

5 jaar 0,98 % 0,30 % 0,68 % 2,04 % 1,43 %

6 jaar 0,50 % 0,12 % 0,38 % 1,14 % 0,80 %

Het actuarieel 
rendement op 

de eindvervaldag 
zou 1,89 % 
bedragen 

(na afhouding 
van de roerende 

voorheffing 
van 30 %).

Het actuarieel 
rendement op 

de eindvervaldag 
zou 2,83 % 
bedragen

(voor afhouding 
van de roerende 

voorheffing 
van 30 %).

Coupon 
uitgekeerd 

na

EUR CMS
30 jaar

EUR CMS
5 jaar

(CMS 30 jaar –
CMS 5 jaar) Coupon

Coupon na 
roerende 

voorheffing

1 jaar

Vaste coupons 5 % per jaar 3,50 % per jaar2 jaar

3 jaar

4 jaar 0,47 % -0,34 % 0,81 % 2,43 % 1,70 %

5 jaar Vervroegde terugbetaling door de Emittent.
De Gestructureerde obligatie loopt af.6 jaar

Het actuarieel 
rendement op 

de eindvervaldag 
zou 2,67 % 
bedragen 

(na afhouding 
van de roerende 

voorheffing 
van 30 %).

Het actuarieel 
rendement op 

de eindvervaldag 
zou 3,98 % 
bedragen

(voor afhouding 
van de roerende 

voorheffing 
van 30 %).
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De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Farming For Climate wil landbouwers meer middelen geven om hun overgang naar agro-
ecologische praktijken te versnellen. Deze oplossing voor de landbouw tracht het traditionele productiesysteem opnieuw uit te denken
door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de natuur biedt. Agro-ecologie biedt heel wat voordelen zoals
koolstofvastlegging, kwaliteitsvollere voedingsstoffen en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen (grotere biodiversiteit, betere
bodem- en waterkwaliteit).
Het streefdoel “1000 Farmers for Climate by 2030” bestaat erin om de transitie van 1000 Belgische landbouwers tegen 2030 actief te
ondersteunen, in samenwerking met particulieren en bedrijven. Deze transitie moet het onder meer mogelijk maken om geleidelijk
meer dan 100.000 ton CO2 per jaar vast te leggen in landbouwgronden in onze contreien.

Bijdragen aan de agro-ecologische transitie van Belgische landbouwers

Een deel van het belegde bedrag in deze Gestructureerde obligatie wordt gebruikt om het Farming
For Climate initiatief te steunen en zo oplossingen voor de landbouw te creëren die respectvol
omspringen met de planeet.
Merk op dat deze Gestructureerde obligatie geen groene obligatie is en dat slechts een klein deel van
de opgehaalde middelen door de Emittent (d.w.z. 0,15 % van het bedrag van de uitgifte) specifiek
gebruikt worden om agro-ecologische transitieprojecten te financieren.
U kunt de projecten van Farming For Climate en de ondersteunde landbouwbedrijven ontdekken op
https://farmingforclimate.org/nl/.

https://www.bpostbank.be/bpb/beleggen/beleggingsproducten#/categorie
https://kid.bnpparibas.com/XS2545656287-NL.pdf
https://farmingforclimate.org/nl/


Kosten

5

Uitstap tijdens de looptijd: indien u uitstapt tijdens de looptijd, loopt u het risico dat u het product niet vlot kunt
verkopen of enkel kunt verkopen tegen een prijs die gevoelig lager ligt dan de nominale waarde. Behoudens
uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC een bepaalde liquiditeit van de Gestructureerde
obligaties kunnen verzekeren. Daartoe zal BNP Paribas vooraf 0,50 % inhouden, wat overeenkomt met het verschil
tussen de verkoopprijs van de Gestructureerde obligatie en haar marktwaarde. De belegger die zijn Gestructureerde
obligaties tijdens de looptijd wenst te verkopen, wordt verzocht contact op te nemen met bpost bank. De marktwaarde
van de Gestructureerde obligatie zal door BNP Paribas Arbitrage SNC worden berekend op de 8e en de 23e dag van elke
maand, of op de volgende werkdag, en de verkoopprijs zal gelijk zijn aan deze marktwaarde minus de kosten van 0,50 %
die door BNP Paribas worden ingehouden. Een vervroegde verkoop is enkel mogelijk op de 8e en 23e dag van elke
maand, mits bpost bank het verkooporder vóór 16 uur ontvangt.

Kosten die in de emissieprijs van de Gestructureerde obligatie inbegrepen zijn: eenmalige structureringskosten van
maximaal 2 % van het nominale bedrag van de inschrijving. Ter indicatie: dit bedrag was gelijk aan 1,80 % all-in van het
bedrag van de emissie op basis van de omstandigheden zoals die voor het begin van de inschrijvingsperiode werden
waargenomen.

Commissies (opgenomen in de verkoopprijs): voor de distributie van de Gestructureerde obligaties worden aan de
distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijkse bedrag maximaal het equivalent is van 1 % all-in van de emissie.
Ter indicatie: dit jaarlijkse bedrag was gelijk aan 0,53 % all-in van het bedrag van de emissie op basis van de
omstandigheden zoals die voor het begin van de inschrijvingsperiode werden waargenomen. De distributiecommissies
zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de
structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Kosten niet inbegrepen in de emissieprijs:
- Instapkosten: 1,50 %
- Uitstapkosten:
• Transactiekosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag:

- Afgehouden door bpost bank: 1 % van de verkoopprijs van de Gestructureerde obligatie voor de eindvervaldag.
- Afgehouden door BNP Paribas: 0,50 %, wat overeenkomt met het verschil tussen de verkoopprijs van de

Gestructureerde obligatie en haar marktwaarde.

Andere kosten: voor uitvoerigere informatie over de andere kosten voor de diensten die bpost bank aan haar klanten
levert (met name de transactiekosten in geval van verkoop voor de eindvervaldag, de kosten voor financiële
dienstverlening en bewaring op een effectenrekening), verwijzen we naar de brochure “Tarievenlijst” die gratis in het
postkantoor verkrijgbaar is of kan worden geraadpleegd op:

https://media.bpostbank.be/-/media/project/bpostbank/bpostbank/tarifs-et-taux/tarif_2022-09-26_nl.pdf?rev=-
1&hash=E36ED476566DD523CF371F2CCEE3AFC5.

Fiscale regeling die van toepassing is op particuliere beleggers in België:

• Roerende voorheffing: de jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30 % (regeling van
toepassing op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen). De bedragen van de jaarlijkse coupons die
vermeld staan in deze communicatie van promotionele aard dienen begrepen te worden als brutobedragen en -
percentages, exclusief toepasselijke belastingen.

• Taks op beursverrichtingen (TOB):
- Tijdens de inschrijvingsperiode wordt er geen TOB geheven op het ogenblik van de aankoop.
- TOB van 0,12 % (Gestructureerde obligatie) in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (maximaal 1.300 €),

behoudens wetswijzigingen.
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https://media.bpostbank.be/-/media/project/bpostbank/bpostbank/tarifs-et-taux/tarif_2022-09-26_nl.pdf?rev=-1&hash=E36ED476566DD523CF371F2CCEE3AFC5


Kredietrisico: door deze Gestructureerde obligatie te kopen, wordt de belegger blootgesteld aan het kredietrisico van
BNP Paribas Fortis Funding (Emittent) en BNP Paribas Fortis NV1 (Garant), beide entiteiten van de Groep BNP Paribas. In geval van
wanbetaling van de twee laatstgenoemden, loopt de belegger het risico dat hij op de eindvervaldag zijn kapitaal noch de coupons
ontvangt. Indien de Emittent en/of de Garant ernstige solvabiliteitsproblemen zouden hebben, kan de Gestructureerde obligatie
geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd of omgezet in eigenvermogensinstrumenten (aandelen), naargelang de beslissing van
de toezichthouder (bail-in)2. Bovendien kan de toezichthouder, om een faillissement van de emittent te vermijden, op grond van
richtlijn 2014/59/EU herstructureringsmaatregelen opleggen. In voormelde gevallen loopt de belegger het risico de garantie van
de Emittent niet te genieten en ook de bedragen waarop hij recht heeft niet te krijgen en zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk te
verliezen, zelfs als de Emittent en/of de Garant niet failliet zouden gaan.

Risico op prijsschommelingen van het product: de prijs van het product schommelt niet alleen onder invloed van het
verschil tussen de ‘EUR CMS’-rente op 30 jaar en de ‘EUR CMS’-rente op 5 jaar, maar ook onder invloed van verschillende
marktparameters, de evolutie van de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis Funding en
BNP Paribas Fortis NV1. Dergelijke schommelingen kunnen aanleiding geven tot een minderwaarde in geval van uitstap tijdens de
looptijd. Hoe verder de eindvervaldag verwijderd ligt, hoe groter de impact kan zijn.

Liquiditeitsrisico: indien u uitstapt tijdens de looptijd, loopt u het risico dat u het product niet vlot kunt verkopen of enkel kunt
verkopen tegen een prijs die gevoelig lager ligt dan de nominale waarde. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden kan
BNP Paribas Arbitrage SNC de Gestructureerde obligaties van de beleggers terugkopen (exclusief makelaarskosten en taks op
beursverrichtingen). Bijgevolg kan de belegger die zijn Gestructureerde obligaties tijdens de looptijd wil verkopen, deze
verkopen tegen een prijs die door BNP Paribas Arbitrage SNC bepaald wordt op basis van de marktparameters op dat ogenblik.
Daartoe zal BNP Paribas vooraf 0,50 % inhouden, wat overeenkomt met het verschil tussen de verkoopprijs van de
Gestructureerde obligatie en haar marktwaarde. Een vervoegde verkoop is enkel mogelijk op de 8e en 23e dag van elke maand,
mits bpost bank het verkooporder vóór 16 uur ontvangt. De gestructureerde obligaties worden niet genoteerd op een
gereglementeerde markt.

Risico op beperkte prestaties: indien de Emittent tot vervroegde terugbetaling beslist, doet hij dat wanneer er een aanzienlijk
verschil is tussen de “EUR CMS”-rente op 30 jaar en de “EUR CMS”-rente op 5 jaar (dat wil zeggen als de jaarlijkse coupon hoog
is) en afhankelijk van de evolutie van de financieringsrente3 van de Emittent. Na de vervroegde terugbetaling worden geen
verdere coupons meer uitgekeerd. Zodra op een jaarlijkse observatiedatum gedurende de laatste 3 jaar het verschil tussen de
“EUR CMS”-rente op 30 jaar en de “EUR CMS”-rente op 5 jaar negatief of nul is, wordt voor dat jaar bovendien geen enkele
coupon uitgekeerd.

Inflatierisico: een stijging van de inflatie leidt tot een verlies van reëel rendement voor alle spaarders en beleggers. Het risico
van een negatief reëel rendement is groter naarmate de inflatie hoger is.

Vervroegde terugbetaling mogelijk (behoudens vervroegde terugbetaling naar goeddunken van de Emittent):
in geval van overmacht die het behoud van de Gestructureerde obligaties definitief onmogelijk maakt (bijvoorbeeld wanneer het
voor de Emittent onwettig of onmogelijk is om zijn verplichtingen in het kader van de Gestructureerde obligaties na te leven),
kan de Emittent de houders van de Gestructureerde obligaties in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling tegen de
marktwaarde ervan. In dat geval kan de Emittent enkel de kosten aanrekenen die noodzakelijk zijn om de beleggers de
marktwaarde terug te betalen waarop zij recht hebben.

1. Rating BNP Paribas Fortis NV per 11/10/2022: Standard & Poor’s A+ (stabiele outlook), Moody’s A2 (stabiele outlook), Fitch Ratings AA- (stabiele
outlook). Meer informatie over deze ratings is te vinden op:

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf,
https://www.fitchratings.com/research/fund-asset-managers/rating-definitions-10-11-2021 en
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352. Een rating wordt louter ter indicatie gegeven en vormt
geen aanbeveling om de effecten van de Emittent te kopen, te verkopen of aan te houden. Hij kan op elk moment door het ratingbureau worden
opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, worden de klanten van bpost bank die
op dit product ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte gebracht.

2. De passiva van de Emittent zijn, op basis van een interne juridische analyse van BNP Paribas volgens het Franse recht, uitgesloten uit het
toepassingsgebied van de bail-in.

3. De financieringsrente is de rente waartegen de Emittent op de financiële markten geld leent. 6

BNP Paribas is een zakenbank met een brede waaier aan activiteiten, waardoor zich belangenconflicten kunnen voordoen. In het
kader van de uitgifte van deze Gestructureerde obligaties heeft de Groep BNP Paribas een beleid ingevoerd en passende maatregelen
genomen om eventuele belangenconflicten van dergelijke aard tussen de verschillende entiteiten van de Groep te beheren.
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https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf
https://www.fitchratings.com/research/fund-asset-managers/rating-definitions-10-11-2021
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352
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Aanvullende informatie over het Belgische recht
De Emittent verklaart dat hij bepaalde onrechtmatige bedingen die opgenomen zijn in het gepasporteerde Basisprospectus buiten
toepassing heeft geplaatst via de definitieve voorwaarden.

Klachtendienst
Hebt u vragen of een klacht? Stuur dan een brief naar:
Bpost Bank
Customer Services
Markiesstraat, 1 bus 2
1000 Brussel
of een e-mail naar quality@bpostbank.be
Indien geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, kunt u zich richten tot de Consumentenombudsdienst. Stuur een brief naar:
OMBUDSFIN
North Gate II
Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2, 1000 Brussel
of een e-mail naar ombudsman@ombudsfin.be

Documentatie
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Beleggers wordt aangeraden om alvorens in te schrijven de Juridische documentatie met betrekking tot de Gestructureerde obligaties op te
vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in de Gestructureerde obligaties te beleggen af te wegen in het licht van alle informatie die
daarin is opgenomen. De Juridische documentatie bestaat uit: (a) het Basisprospectus voor de emissie van Notes van 1 juni 2022 zoals
goedgekeurd door de Autorité des marchés financiers (AMF) onder nummer 22-187, (b) de supplementen erbij,
(c) de definitieve voorwaarden van de emissie (“Final Terms”) van 21 oktober 2022 en (d) de specifieke samenvatting betreffende de emissie
(“Issue Specific Summary”). De goedkeuring van het Basisprospectus door de AMF mag niet gezien worden als een positief advies van de AMF
over de kwaliteit van de Gestructureerde obligaties die het voorwerp van deze communicatie van promotionele aard uitmaken. Indien tijdens
de inschrijvingsperiode een supplement wordt gepubliceerd dat inlichtingen bevat die de beoordeling van het product kunnen beïnvloeden,
beschikt de belegger die al op dit product heeft ingetekend over een herroepingsrecht, en dit gedurende drie werkdagen vanaf de datum van
publicatie van dit supplement op https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/LegalDocs.aspx. In dat geval zal bpost bank als
distributeur met alle beleggers contact opnemen en hen zo nodig helpen om hun herroepingsrecht uit te oefenen.

De beleggers wordt aangeraden de beschrijving van de risico’s in de Juridische documentatie te lezen, alsook het essentiële-
informatiedocument, dat vanaf 24 oktober 2022 kosteloos ter beschikking wordt gesteld in de kantoren van bpost en vóór elke inschrijving aan
de beleggers moet worden overhandigd. U kunt die informatie ook raadplegen op
https://www.bpostbank.be/bpb/beleggen/beleggingsproducten#/categorie en https://kid.bnpparibas.com/XS2545656287-NL.pdf.

Het Basisprospectus voor de emissie van Notes van 1 juni 2022, zoals goedgekeurd door de Autorité des marchés financiers (AMF) onder
nummer 22-187, en de supplementen erbij kunnen worden geraadpleegd op
https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/LegalDocs.aspx.

De definitieve voorwaarden van de emissie (“Final Terms”) zijn te raadplegen op https://eqdpo.bnpparibas.com/XS2545656287.

De belangrijkste kenmerken van BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 01/2029 die uiteengezet staan in deze communicatie
van promotionele aard zijn slechts een samenvatting. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze communicatie van
promotionele aard en die van de Juridische documentatie, hebben de bepalingen van de Juridische basisdocumentatie voorrang. De potentiële
beleggers moeten de risico’s en voordelen van een belegging in de Gestructureerde obligaties begrijpen en mogen pas een
beleggingsbeslissing nemen na ernstig te hebben onderzocht of een belegging in de Gestructureerde obligaties, in het licht van deze informatie
en de informatie met betrekking tot de Gestructureerde obligaties, verenigbaar is met hun persoonlijke financiële situatie.
De Juridische documentatie, waaronder het Basisprospectus, de samenvatting ervan (in het Frans en het Nederlands), de Final Terms
(documenten in het Engels) en de specifieke samenvatting van de emissie (in het Frans en het Nederlands), zijn gratis verkrijgbaar in de
kantoren van bpost en op www.bpostbank.be alvorens op de Gestructureerde obligaties in te schrijven. Deze communicatie van promotionele
aard bevat enkel informatie over het product en mag niet beschouwd worden als een beleggingsadvies. De eventuele aankoop van het product
dat beschreven staat in deze communicatie van promotionele aard mag enkel plaatsvinden na voorafgaande analyse door bpost bank van de
gepastheid en/of de geschiktheid van dit product in het licht van het beleggersprofiel van de betrokken klant. De Gestructureerde obligaties
kunnen worden aangekocht in het kader van een aanbod aan het publiek, waarbij in België een prospectus moet worden gepubliceerd conform
artikel 3.1 van Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017.

mailto:quality@bpostbank.be
mailto:ombudsman@ombudsfin.be
https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/LegalDocs.aspx
https://www.bpostbank.be/bpb/beleggen/beleggingsproducten#/categorie
https://kid.bnpparibas.com/XS2545656287-NL.pdf
https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/LegalDocs.aspx
https://eqdpo.bnpparibas.com/XS2545656287
http://www.bpostbank.be/


Naam en ISIN-code: BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 01/2029 – XS2545656287.

Nominale waarde en munt: 1.000 €.

Verkoopprijs: 101,50 % (waarvan 1,50 % instapkosten), zijnde een bedrag van 1.015 € (per effect van 1.000 €).

Bedrag van de emissie: 200.000.000 € (maximaal).

Type belegging: Gestructureerde obligatie (Note naar Engels recht met recht op terugbetaling van het kapitaal).

Emittent van de Gestructureerde obligatie: BNP Paribas Fortis Funding, een Luxemburgse dochteronderneming van
BNP Paribas Fortis NV1.

Garant: BNP Paribas Fortis NV1.

Emissiedatum: 17 januari 2023.

Eindvervaldag: 17 januari 2029.

Observatiedata van de CMS-rentes: 11 januari 2027 (jaar 4); 10 januari 2028 (jaar 5);
10 januari 2029 (jaar 6).

Betaaldata van de jaarlijkse coupons: 17 januari 2024 (jaar 1); 17 januari 2025 (jaar 2);
19 januari 2026 (jaar 3).

Betaaldata van de potentiële jaarlijkse coupons: 18 januari 2027 (jaar 4); 17 januari 2028 (jaar 5);
17 januari 2029 (jaar 6).

Data voor vervroegde terugbetaling (naar goeddunken van de Emittent): 19 januari 2026 (jaar 3);
18 januari 2027 (jaar 4); 17 januari 2028 (jaar 5).

Marktwaarde: wordt twee keer per maand meegedeeld en is verkrijgbaar in de postkantoren of kan worden
geraadpleegd op: https://www.bpostbank.be/bpb/tarieven-en-rentevoeten/inventariswaarden.
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1. Rating BNP Paribas Fortis NV per 11/10/2022: Standard & Poor’s A+ (stabiele outlook), Moody’s A2 (stabiele outlook), Fitch Ratings AA- (stabiele
outlook). Meer informatie over deze ratings is te vinden op: https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf,
https://www.fitchratings.com/research/fund-asset-managers/rating-definitions-10-11-2021 en
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352. Een rating wordt louter ter indicatie gegeven en vormt geen
aanbeveling om de effecten van de Emittent te kopen, te verkopen of aan te houden. Hij kan op elk moment door het ratingbureau worden opgeschort,
gewijzigd of ingetrokken. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, worden de klanten van bpost bank die op dit product
ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte gebracht.

Technische Fiche
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https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352
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