Samenvatting
De volgende sectie is enkel van toepassing op Niet-vrijgestelde Notes en is opgesteld in overeenstemming met artikel
5(2) van de Prospectusrichtlijn.
Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in
Sectie Error! Reference source not found. – Error! Reference source not found. (A.1 tot E.7). Deze Samenvatting
bevat alle Onderdelen die dienen te zijn inbegrepen in een samenvatting voor de Notes en de Emittent. Omdat een
aantal Onderdelen niet behandeld moeten worden, kunnen er lacunes zijn in volgorde van de nummering van de
Onderdelen. Hoewel een Onderdeel vereist kan zijn in deze samenvatting omwille van het type van schuldeffecten en
emittent, is het mogelijk dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot dit Onderdeel. In dit
geval zal een korte beschrijving van dit Onderdeel worden opgenomen in de samenvatting, waarin wordt uitgelegd
waarom het niet van toepassing is.
Inleiding en Waarschuwingen

Onderdeel

A.1



Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het basis prospectus van [] juni
2016, zoals aangevuld van tijd tot tijd (het “Basis Prospectus”).



Elke beslissing om te investeren in de Notes dient te worden gebaseerd op een overweging van
het gehele Basis Prospectus.



Wanneer een vordering met betrekking tot informatie opgenomen in dit Basis Prospectus bij een
rechterlijke instantie, dan kan de eiser, volgens de nationale wetgeving van de Lidstaten, vereist
worden om de kosten te dragen voor de vertaling van het Basis Prospectus voordat de
rechtsvordering wordt ingesteld.



Enkel de personen die deze samenvatting hebben opgesteld, inclusief enige vertaling daarvan,
kunnen burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, maar enkel indien de samenvatting
misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen wordt gelezen met de andere delen van
dit Basis Prospectus of, wanneer de samenvatting samen wordt gelezen met de andere delen van
dit Basis Prospectus, indien zij niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij
overwegen om te investeren in dergelijke Notes.

1

Onderdeel

A.2

Bepaalde Tranches van Notes met een denominatie van minder dan €100.000 (of een equivalent in een
andere munteenheid) kunnen aangeboden worden waar er geen vrijstelling is van de verplichting onder de
Prospectusrichtlijn om een prospectus te publiceren. Enig dergelijk aanbod wordt hierna aangeduid als een
"Niet-vrijgesteld Aanbod".
[Toestemming: Onder voorbehoud van de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet, stemt de
Emittent in met het gebruik van dit Basis Prospectus m.b.t. een Niet-vrijgesteld Aanbod van de Notes door
de [Dealer(s)/Manager(s)][, namen van specifieke financiële tussenpersoon benoemd in definitieve
voorwaarden], [en] elke financiële tussenpersoon wiens naam is gepubliceerd op www.bnpparibasfortis.be
[en www.bp2f.lu] en geïdentificeerd is als een Gemachtigde Aanbieder m.b.t. het betrokken Nietvrijgesteld Aanbod] [en enige financiële tussenpersoon die gemachtigd is om zulke aanbiedingen te doen
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving die de Markten voor Financiële Instrumenten Richtlijn
(Richtlijn 2004/39/EC) implementeert en die op haar website de volgende verklaring (waarbij de
informatie tussen vierkante haakjes correct aan te vullen is) publiceert:

"Wij, [vul de officiële naam in van de financiële tussenpersoon], verwijzen naar het aanbod van de [vul de
titel in van de betrokken Notes] (de "Notes") beschreven in de definitieve voorwaarden van [vul datum in]
(de "Definitieve Voorwaarden") gepubliceerd door [BNP Paribas Fortis SA/NV] [BNP Paribas Fortis
Funding] (de "Emittent"). Ermee rekening houdend dat de Emittent aanbiedt zijn toestemming te geven
voor ons gebruik van het Basis Prospectus (zoals gedefinieerd in de Definitieve Voorwaarden) m.b.t. het
aanbod van de Notes in [België] [Frankrijk] [Luxemburg] [Nederland] tijdens de Aanbodperiode en
onder voorbehoud van de voorwaarden verbonden aan de toestemming, elk zoals gespecificeerd in het
Basis Prospectus, aanvaarden wij hierbij het aanbod door de Emittent overeenkomstig de Voorwaarden
voor de Gemachtigde Aanbieder (zoals gespecifieerd in het Basisprospectus) en bevestigen dat we het
Basis Prospectus dienovereenkomstig gebruiken."]
Aanbod periode: De toestemming is gegeven door de Emittent voor Niet-vrijgestelde Aanbiedingen van
Notes gedurende [aanbod periode voor de uitgifte hier uiteen te zetten] (de "Aanbodperiode").
Voorwaarden voor toestemming: De voorwaarden voor het toestemming van de Emittent [(bovenop de
voorwaarden waarnaar hierboven wordt verwezen)] zijn dat de toestemming (a) enkel geldig is gedurende
de Aanbodperiode; en (b) enkel slaat op het gebruik van dit Basis Prospectus voor Niet-vrijgestelde
Aanbiedingen van de betrokken Tranche van Notes in de overeengekomen jurisdicties.
EEN BELEGGER DIE HET VOORNEMEN HEEFT OM ENIGE NOTES TE VERKRIJGEN OF
DIE ENIGE NOTES VERKRIJGT UIT EEN NIET-VRIJGESTELD AANBOD VAN EEN
GEMACHTIGDE AANBIEDER ZAL DIT DOEN, EN AANBIEDINGEN EN VERKOPEN VAN
DERGELIJKE NOTES AAN EEN BELEGGER DOOR EEN DERGELIJKE GEMACHTIGDE
AANBIEDER ZULLEN GEBEUREN OVEREENKOMSTIG ALLE VOORWAARDEN EN
ANDERE REGELINGEN DIE GELDEN TUSSEN DE GEMACHTIGDE AANBIEDER EN DE
BELEGGER,
INCLUSIEF
OMTRENT
PRIJS,
ALLOCATIES,
UITGAVEN
EN
VEREFFENINGSREGELINGEN. DE RELEVANTE INFORMATIE ZAL VOORZIEN WORDEN
DOOR DE GEMACHTIGDE AANBIEDER OP HET MOMENT VAN DERGELIJK AANBOD.
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Emittent en Garantieverstrekker

Onderdeel

Titel

B.1

De officiële en
handelsnaam van
de Emittent

De Emittent van de Notes is BNP Paribas Fortis SA/NV ("BNPPF") of BNP
Paribas Fortis Funding ("BP2F").

B.2

Vestigingsplaats/
rechtsvorm/
wetgeving/ land
van oprichting

BNPPF is opgericht als een naamloze vennootschap ("société anonyme") onder het
recht van België en heeft haar maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Montagne
du Parc 3 en is een kredietinstelling beheerst door de Belgische Wet van 25 april
2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (“Belgische
Bankwet”). BP2F was opgericht als een naamloze vennootschap ("société
anonyme") onder het recht van het Groothertogdom Luxemburg en heeft haar
maatschappelijke zetel rue Eugène Ruppert 19, L-2453 Luxemburg, Groot
Hertogdom Luxemburg.

B.4b

Informatie m.b.t.
tendensen

Macro-economisch milieu
Markt- en macro-economische omstandigheden beïnvloeden de resultaten van
BNPPF. De aard van haar activiteiten maakt [BP2F]/[BNPPF] bijzonder gevoelig
aan de markt- en macro-economische omstandigheden in Europa, die de afgelopen
jaren soms moeilijk en volatiel zijn geweest.
In 2015 bleef de globale economische activiteit terughoudend. De activiteit
vertraagde in opkomende landen, terwijl er een bescheiden herstel werd voortgezet
in de ontwikkelde landen. De algemene verwachtingen worden nog steeds
beïnvloed door drie grote overgangen: de verminderde economische groei in
China, de daling van de energieprijzen en andere grondstoffen en een initiële
verstrenging van het Amerikaanse monetaire beleid in een context van een
terugverend intern herstel, terwijl de centrale banken van verschillende grote
ontwikkelde landen hun monetaire beleid blijven versoepelen. Voor 2016 voorspelt
het Internationale Muntfonds (IMF) een progressief herstel van de globale
economische activiteit( 1 ) maar met lagere groeivooruitzichten op middellange
termijn in ontwikkelde en opkomende landen.
[voor BNPPF]
Hoewel de BNP Paribas-groep in opkomende landen beperkt blootgesteld wordt,
kan de kwetsbaarheid van deze economieën storingen veroorzaken in het globale
financiële systeem, die de BNP Paribas-groep [en dus ook BNPPF] kunnen
beïnvloeden en potentieel haar resultaten wijzigen.
In tal van opkomende economieën werd in 2015 een stijging van engagementen in
buitenlandse munten vastgesteld, terwijl de schuldniveaus (zowel in buitenlandse
als plaatselijke munten) al hoog zijn. Bovendien hebben de vooruitzichten van een
progressieve stijging in cruciale koersen in de Verenigde Staten (eerste
koersverhoging beslist door de Federal Reserve in december 2015) en verhoogde
financiële volatiliteit wegens de bezorgdheden over groei in opkomende landen,

(1)

See: IMF – October 2015 Financial Stability Report, Advanced Countries and January 2016 update
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Onderdeel

Titel
bijgedragen tot het stugger worden van externe financiële voordelen, uitstroom van
kapitaal, verdere valutadepreciaties in tal van opkomende landen en hogere risico’s
voor banken. Dit zou kunnen leiden tot het verslechteren van nationale ratings.
Gezien de mogelijke standaardisatie van risicopremies bestaat er een risico van
globale marktverstoringen (verhoging van risicopremies, minder vertrouwen,
vertraagde groei, uitstel of vertraging in de harmonisatie van monetair beleid,
minder marktliquiditeit, probleem met de schatting van activa, inkrimping van het
kredietaanbod en chaotische schuldafbouw) die alle bankinstellingen zouden
treffen.
De aanhoudende situatie met uitzonderlijk lage rentevoeten zou een buitensporig
risicogedrag van bepaalde financiële spelers kunnen stimuleren: stijging in de
maturiteit van leningen en activa in portefeuille, minder strenge voorwaarden voor
de toekenning van leningen, stijging in hefboomwerking van financieringen.
Bepaalde
spelers
(verzekeringsmaatschappijen,
pensioenfondsen,
vermogensbeheerders enz.) zorgen voor een toenemende systemische dimensie en
in geval van een turbulentie op de markt (bijvoorbeeld wegens een plotselinge
stijging van de rentevoeten en/of een scherpe prijsaanpassing) zouden ze kunnen
beslissen om grote posities af te bouwen in een situatie van relatief zwakke
marktliquiditeit.
Een dergelijke druk op liquiditeit zou erger kunnen worden door de recente
toename van het volume activa onder beheer, dat geplaatst wordt bij structuren die
beleggen in niet-liquide activa.
[Voor BP2F]

[BP2F is afhankelijk van BNPPF. BP2F wordt voor 99,995% bezit door BNPPF
en is specifiek betrokken bij de uitgifte van effecten zoals notes, warrants of
certificaten of andere ontwikkelde verplichtingen, opgezet en verkocht aan
investeerders via tussenpersonen, BNPPF inbegrepen. BP2F gaat hedgingtransacties aan met BNPFF en met andere entiteiten die behoren tot de BNP
Paribas Group. Bijgevolg, zal de informatie m.b.t. tendensen voor BNPPF ook van
toepassing zijn voor BP2F. BP2F kan ook hedging-transacties aangaan met derden
die niet behoren tot de BNP Paribas Group.]
[Wetten en reglementen van toepassing op Financiële Instellingen.
Wetten en reglementen die van toepassing zijn op financiële instellingen en die een
impact hebben op BNPPF zijn aanzienlijk geëvolueerd na de wereldwijde
financiële crisis. De maatregelen die de afgelopen jaren zijn voorgesteld en/of
aangenomen omvatten meer stringente kapitaals- en liquiditeitsvereisten (in het
bijzonder voor grote wereldwijde bankengroepen zoals de BNP Paribas Group),
belastingen op financiële transacties, beperkingen en belastingen op
werknemersvergoeding, beperkingen op de soorten activiteiten die commerciële
banken kunnen ondernemen en afscheiding, of zelfs verbod van bepaalde
activiteiten binnen afgescheiden dochterondernemingen die worden beschouwd als
speculatief, beperkingen op bepaalde types van financiële producten, verhoogde
interne controle- en rapporteringsvereisten, meer stringente gedragsregels,
verplichte clearing en rapportering van derivatentransacties, vereisten om risico’s
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te verkleinen in over-the-counter derivatentransacties en de oprichting van nieuwe
en sterkere regelgevende instanties.
De maatregelen die recent werden aangenomen, of in bepaalde gevallen
voorgesteld en nog steeds onder discussie, die BNPPF hebben geraakt of
waarschijnlijk zullen raken, omvatten in het bijzonder de EU Richtlijn en
Verordening met betrekking tot prudentiële vereisten “CRD IV” van 26 juni 2013
en waarvan veel bepalingen van toepassing zijn sinds 1 januari 2014; de
voorstellen voor technische regelgeving en uitvoerende regels met betrekking tot
Richtlijn en Verordening CRD IV, gepubliceerd door de EBA; de Belgische
Bankwet van 25 april 2014, die de vorige wet van 1993 vervangt en belangrijke
wijzigingen doorvoert; de Belgische Koninklijke Besluiten van 22 februari 2015
inzake de inwerkingtreding van de Belgische Bankwet bepalingen met betrekking
tot afwikkeling (met inbegrip van de oprichting van een Belgische
Afwikkelingcollege) en creatie van twee preferentiële rechten op de roerende
goederen van de bank; het Belgische Koninklijk Besluit van 18 december 2015 die
de wet van 25 april 2014 wijzigt, op het statuut en het toezicht op
kredietinstellingen en het Koninklijk Besluit van 26 december 2015 die de wet van
25 april 2014 wijzigt, op het statuut en het toezicht op kredietinstellingen met
betrekking tot de afwikkeling en het herstel van groepsfalingen; de publieke
consultatie van 2013 voor de hervorming van de structuur van bancaire sector in de
EU en de voorgestelde verordening van 29 januari 2014 van de Europese
Commissie met betrekking tot structurele maatregelen ontworpen om de sterkte
van de EU kredietinstellingen te verbeteren; het voorstel voor een verordening met
betrekking tot indices die gebruikt worden als referentiepunt in financiële
instrumenten en financiële contracten; het Europees Gemeenschappelijk
Toezichtsmechanisme;
het
Europees
Gemeenschappelijk
Afwikkelingsmechanisme van 15 juli 2014 en de Europese Richtlijn inzake Herstel
en Afwikkeling van Banken van15 mei 2014; de Europese Richtlijn inzake het
Herziene Depositogarantiestelsel van 16 april 2014; de finale regel aangenomen
door de U.S. Federal Reserve voor de regulering van buitenlandse banken waarbij
bepaalde liquiditeits-, kapitaal- en andere prudentiële vereisten worden opgelegd;
het voorstel van de U.S. Federal Reserve met betrekking tot liquiditeitsratio’s van
grote banken; en de “Volcker” Rule, die bepaalde beperkingen op investeringen in
of het sponsoren van hedge funds en private equity fondsen en het traden voor
eigen rekening inhouden (voor U.S. banken en, in bepaalde mate, niet-U.S.
banken) en die recentelijk werd aangenomen door de bevoegde autoriteiten in de
U.S. Meer algemeen kunnen regelgevende entiteiten in en de wetgever van om het
even welk land nieuwe of verschillende maatregelen invoeren die een significante
impact kunnen hebben op het financieel systeem in zijn geheel of BNPPF in het
bijzonder.]
B.5

Beschrijving van
de Groep

BNP Paribas ("BNPP") is een Europese leidende verstrekker van bankier- en
financiële diensten en is actief in vier binnenlandse markten m.b.t. retail-bankieren,
namelijk in België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. Het is op heden aanwezig in 75
landen en heeft meer dan 189.000 werknemers, met inbegrip van bijna 147.000
werknemers in Europa. BNPP is de holdingmaatschappij van de BNP Paribas
Groep (samen de "BNPP Groep")
BP2F is een dochteronderneming van BNPPF en dient als een financieringsvehikel
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voor BNPPF en de ondernemingen gecontroleerd door BNPPF.
BNPPF is een dochteronderneming van BNPP.
B.9

Winstprognose of
winstraming

Niet van toepassing – Er werden geen winstprognoses of winstramingen gemaakt
in dit Basis Prospectus.

B.10

Audit rapport
kwalificaties

Niet van toepassing – Er zijn geen kwalificaties vervat in enig audit rapport
begrepen in het Basis Prospectus.

B.12

[Geselecteerde historische financiële kerninformatie van BNPPF:
Vergelijkende Jaarlijkse Financiële
Gegevens - In miljoen EUR
31/12/2015

31/12/2014*

Omzet

7.235

7.011

Risicokosten

(431)

(283)

Netto inkomsten

2.016

1.663

Netto inkomsten toe te wijzen aan
aandeelhouders

1.575

1.246

273.683

275.206

18.754

20.255

en
van

176.640

166.851

Geconsolideerde posten verschuldigd
aan klanten

176.161

167.800

Tier 1 Kapitaal

18.401

18.840

Tier 1 Ratio

14,4%

14,7%

Totaal Kapitaal

21.215

21.349

Totale Kapitaalratio

16,6%

16,6%

Totale Geconsolideerde Balans
Maatschappelijk kapitaal
Geconsolideerde
schuldvordering
klanten

leningen
verschuldigd

* Vergelijkende cijfers 2014 herrekend onder de interpretatie van IFRIC 21.]
31/12/2016

31/12/2015

Omzet

7.300

7.235

Risicokosten

(434)

(431)

Netto inkomsten

2.216

2.016

Netto inkomsten toe te wijzen aan

1.727

1.575
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aandeelhouders
297.790

273.683

21.120

18.754

171.329

176.640

163.316

176.161

Tier 1 Kapitaal

20.171

18.401

Tier 1 Ratio

13,9%

14,4%

Totaal Kapitaal

22.376

21.215

Totale Kapitaalratio

15,4%

16,6%

31/12/2015

31/12/2014

EUR

EUR

5.330.470.858

5.470.070.451

220.350.482

415.475.284

5.635.897.265

5.977.141.866

5.588.465

6.691.167

960.621.698

1.233.153.404

1.134.209.104

358.648.783

Totale Geconsolideerde Balans
Maatschappelijk kapitaal
Geconsolideerde
schuldvordering
klanten

leningen
verschuldigd

en
van

Geconsolideerde posten verschuldigd
aan klanten

[Geselecteerde historische financiële kerninformatie van BP2F:
Vergelijkende Jaarlijkse Financiële Gegevens

Geselecteerde posten van de Balans
Activa
Financiële vaste activa
verschuldigd
door
ondernemingen)

(Bedragen
verbonden

Vlottende activa (Bedragen eigendom
van verbonden ondernemingen die
opeisbaar worden binnen één jaar)
Totale activa

Passiva
Kapitaal en reserves
Achtergestelde schulden
Niet-achtergestelde schulden
Niet-converteerbare leningen
-

opeisbaar binnen één jaar
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-

opeisbaar na meer dan één jaar

3.121.497.621

3.808.557.061

Opbrengsten uit financiële vaste activa
uit verbonden ondernemingen

114.658.978

128.272.799

Totale inkomen

454.645.617

431.761.255

Rente en overige financiële kosten

420.146.066

401.166.435

677.298

844.457

Kosten & Inkomen: geselecteerde
posten

Winst van het boekjaar

Verklaringen van geen opmerkelijke of wezenlijk nadelige verandering
Er is geen opmerkelijke verandering gekomen in de financiële of handelspositie van [BNPPF] [BP2F]
sinds 31 december 2016 en er is evenmin een wezenlijk nadelige verandering gekomen in de
vooruitzichten van BNPPF of BP2F sinds 31 december 2016.
B.13

Gebeurtenissen die
een impact hebben
op de solvabiliteit
van de Emittent

Niet van toepassing – Voor zover de Emittent weet heeft, zijn er geen recente
gebeurtenissen die in wezenlijke mate relevant zijn voor de evaluatie van de
solvabiliteit van de Emittent sinds 31 december 2016.

B.14

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten binnen de
groep

[BNPPF] [BP2F] is afhankelijk van andere leden van de BNPP Groep. Zie ook
Onderdeel Error! Unknown switch argument. hierboven.

B.15

Belangrijkste
activiteiten

Het hoofddoel van BP2F ligt in het verstrekken van leningen aan BNPPF en de
met haar verbonden ondernemingen. Om haar hoofddoel te kunnen
verwezenlijken, kan BP2F obligaties of gelijkaardige schuldeffecten uitgeven,
leningen verhogen, met of zonder een zekerheid, en mag zij in het algemeen
gebruik maken van gelijk welke financieringsbron. BP2F kan elke handeling
stellen die zij noodzakelijk acht voor het uitvoeren en ontwikkelen van haar
activiteiten, binnen de grenzen van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op
handelsvennootschappen (zoals gewijzigd).
Het doel van BNPPF is zaken doen als een kredietinstelling, inclusief brokerage en
transacties in afgeleide producten. Het is vrij om elke activiteit of handeling stellen
die direct of indirect verbonden zijn aan haar doel of die de uitvoering van haar
doel ten voordele komen. BNPPF is vrij om aandelen en belangen met betrekking
tot aandelen aan te houden binnen de grenzen van het wettelijk kader van
toepassing op banken.

B.16

Controlerende
aandeelhouders

BNPP bezit 99,93 procent van het maatschappelijk kapitaal van BNPPF.
BNPPF bezit 99,995 procent van het maatschappelijk kapitaal van BP2F.

B.17

Gevraagde

[BP2F's senior niet-zekergestelde kredietratings zijn A met een stabiel vooruitzicht
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kredietratings

(Standard & Poor's Credit Market Services France ("Standard & Poor's")), A2
met een stabiel vooruitzicht (Moody's France SAS ("Moody's")) en A+ met een
stabiel vooruitzicht (Fitch Ratings Limited ("Fitch")) en BP2F's korte termijn
kredietratings zijn A-1 (Standard & Poor's), P-1 (Moody's) en F1 (Fitch).]
[BNPPF's lange termijn kredietratings zijn A met een stabiel vooruitzicht
(Standard & Poor's), A2 met een stabiel vooruitzicht (Moody's) en A+ met een
stabiel vooruitzicht (Fitch) en BP2F's korte termijn kredietratings zijn A-1
(Standard & Poor's), P-1 (Moody's) en F1 (Fitch).]
De kredietratings van Standard & Poor's met betrekking tot het Programma zijn: (i)
A (senior unsecured debt) die vervalt op één jaar of meer), (ii) A-1 (senior
unsecured debt) die vervalt op minder dan één jaar), (iii) BBB (subordinated debt)
en (iv) BBB (junior subordinated debt).
De kredietrating van Moody’s met betrekking tot het Programma (wanneer BNPPF
optreedt als Emittent): (i) A2 (senior unsecured), (ii) Baa2 (subordinated), (iii)
Baa3 (junior subordinated) and (iv) P-1 (short-term). Moody’s kredietratings met
betrekking tot het Programma (wanneer BP2F optreedt als Emittent (met een
garantie van BNPPF)) zijn: (i) A2 (senior unsecured), (ii) Baa2 (senior
subordinated), (iii) Baa2 (subordinated), (iv) Baa3 (junior subordinated) and (v) P1 (short-term). Fitch’s kredietratings met betrekking tot het Programma zijn A+
(long-term senior unsecured) and F1 (short-term senior unsecured).
Notes uitgegeven onder het Programma kunnen een rating of geen rating hebben.
Waar een Tranche van Notes een rating heeft, zal dergelijke rating niet
noodzakelijkerwijze dezelfde zijn als de rating toegewezen aan het Programma
door het relevante kredietbeoordelingsagentschap.
[De Notes [[hebben]/[worden verwacht]] [geen]/[een] rating van [vul aan met
rating(s) van Tranche die wordt uitgegeven] [te hebben][bij [vul aan met
kredietbeoordelingsagentschap(pen)].

B.18

Beschrijving van
de Waarborg

Notes uitgegeven door BP2F onder het programma zullen onvoorwaardelijk en
onherroepelijk gewaarborgd worden door BNP Paribas Fortis SA/NV (de
"Garantieverstrekker"
of "BNPPF").
De verplichtingen
van de
Garantieverstrekker onder zijn waarborg zullen ofwel senior, senior achtergesteld,
junior achtergesteld of achtergestelde Tier 2 verbintenissen zijn.
[De Notes hebben het voordeel van een [senior][senior achtergestelde][junior
achtergestelde] [achtergestelde Tier 2] waarborg door de Garantieverstrekker.

B.19

Informatie over de
Garantieverstrekker

B.19/B.1

Officiële en
handelsnaam van
de Garantieverstrekker

BNP Paribas Fortis SA/NV is actief onder de handelsnaam BNP Paribas Fortis.

B.19/B.2

Vestigingsplaats/

De Garantieverstrekker is opgericht als een publieke vennootschap met beperkte
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rechtsvorm/
wetgeving/ land
van oprichting

aansprakelijkheid ("société anonyme/ naamloze vennootschap") onder Belgisch
recht met haar maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Montagne du Parc 3 en is
een kredietinstelling beheerst door de Belgische Bankwet.
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B.19/B.4b

Informatie m.b.t.
tendensen

Macro-economisch milieu
Markt- en macro-economische omstandigheden beïnvloeden de resultaten van
BNPPF. De aard van haar activiteiten maakt BNPPF bijzonder gevoelig aan de
markt- en macro-economische omstandigheden in Europa, die de afgelopen jaren
soms moeilijk en volatiel zijn geweest.
In 2015 bleef de globale economische activiteit terughoudend. De activiteit
vertraagde in opkomende landen, terwijl er een bescheiden herstel werd voortgezet
in de ontwikkelde landen. De algemene verwachtingen worden nog steeds
beïnvloed door drie grote overgangen: de verminderde economische groei in
China, de daling van de energieprijzen en andere grondstoffen en een initiële
verstrenging van het Amerikaanse monetaire beleid in een context van een
terugverend intern herstel, terwijl de centrale banken van verschillende grote
ontwikkelde landen hun monetaire beleid blijven versoepelen. Voor 2016 voorspelt
het Internationale Muntfonds (IMF) een progressief herstel van de globale
economische activiteit( ) maar met lagere groeivooruitzichten op middellange
termijn in ontwikkelde en opkomende landen.
Hoewel de BNP Paribas-groep in opkomende landen beperkt blootgesteld wordt,
kan de kwetsbaarheid van deze economieën storingen veroorzaken in het globale
financiële systeem, die de BNP Paribas-groep [en dus ook BNPPF] kunnen
beïnvloeden en potentieel haar resultaten wijzigen.
In tal van opkomende economieën werd in 2015 een stijging van engagementen in
buitenlandse munten vastgesteld, terwijl de schuldniveaus (zowel in buitenlandse
als plaatselijke munten) al hoog zijn. Bovendien hebben de vooruitzichten van een
progressieve stijging in cruciale koersen in de Verenigde Staten (eerste
koersverhoging beslist door de Federal Reserve in december 2015) en verhoogde
financiële volatiliteit wegens de bezorgdheden over groei in opkomende landen,
bijgedragen tot het stugger worden van externe financiële voordelen, uitstroom van
kapitaal, verdere valutadepreciaties in tal van opkomende landen en hogere risico’s
voor banken. Dit zou kunnen leiden tot het verslechteren van nationale ratings.
Gezien de mogelijke standaardisatie van risicopremies bestaat er een risico van
globale marktverstoringen (verhoging van risicopremies, minder vertrouwen,
vertraagde groei, uitstel of vertraging in de harmonisatie van monetair beleid,
minder marktliquiditeit, probleem met de schatting van activa, inkrimping van het
kredietaanbod en chaotische schuldafbouw) die alle bankinstellingen zouden
treffen.
De aanhoudende situatie met uitzonderlijk lage rentevoeten zou een buitensporig
risicogedrag van bepaalde financiële spelers kunnen stimuleren: stijging in de
maturiteit van leningen en activa in portefeuille, minder strenge voorwaarden voor
de toekenning van leningen, stijging in hefboomwerking van financieringen.
Bepaalde
spelers
(verzekeringsmaatschappijen,
pensioenfondsen,
vermogensbeheerders enz.) zorgen voor een toenemende systemische dimensie en
in geval van een turbulentie op de markt (bijvoorbeeld wegens een plotselinge
stijging van de rentevoeten en/of een scherpe prijsaanpassing) zouden ze kunnen
beslissen om grote posities af te bouwen in een situatie van relatief zwakke
marktliquiditeit.
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Een dergelijke druk op liquiditeit zou erger kunnen worden door de recente
toename van het volume activa onder beheer, dat geplaatst wordt bij structuren die
beleggen in niet-liquide activa.
Wetten en reglementen van toepassing op Financiële Instellingen
Wetten en reglementen die van toepassing zijn op financiële instellingen en die een
impact hebben op BNPPF zijn aanzienlijk geëvolueerd na de wereldwijde
financiële crisis. De maatregelen die de afgelopen jaren zijn voorgesteld en/of
aangenomen omvatten meer stringente kapitaals- en liquiditeitsvereisten (in het
bijzonder voor grote wereldwijde bankengroepen zoals de BNP Paribas Group),
belastingen op financiële transacties, beperkingen en belastingen op
werknemersvergoeding, beperkingen op de soorten activiteiten die commerciële
banken kunnen ondernemen en afscheiding, of zelfs verbod van bepaalde
activiteiten binnen afgescheiden dochterondernemingen die worden beschouwd als
speculatief, beperkingen op bepaalde types van financiële producten, verhoogde
interne controle- en rapporteringsvereisten, meer stringente gedragsregels,
verplichte clearing en rapportering van derivatentransacties, vereisten om risico’s
te verkleinen in over-the-counter derivatentransacties en de oprichting van nieuwe
en sterkere regelgevende instanties.
De maatregelen die recent werden aangenomen, of in bepaalde gevallen
voorgesteld en nog steeds onder discussie, die BNPPF hebben geraakt of
waarschijnlijk zullen raken, omvatten in het bijzonder de EU Richtlijn en
Verordening met betrekking tot prudentiële vereisten “CRD IV” van 26 juni 2013
en waarvan veel bepalingen van toepassing zijn sinds 1 januari 2014; de
voorstellen voor technische regelgeving en uitvoerende regels met betrekking tot
Richtlijn en Verordening CRD IV, gepubliceerd door de EBA; de Belgische
Bankwet van 25 april 2014, die de vorige wet van 1993 vervangt en belangrijke
wijzigingen doorvoert; de Belgische Koninklijke Besluiten van 22 februari 2015
inzake de inwerkingtreding van de Belgische Bankwet bepalingen met betrekking
tot afwikkeling (met inbegrip van de oprichting van een Belgische
Afwikkelingcollege) en creatie van twee preferentiële rechten op de roerende
goederen van de bank; het Belgische Koninklijk Besluit van 18 december 2015 die
de wet van 25 april 2014 wijzigt, op het statuut en het toezicht op
kredietinstellingen en het Koninklijk Besluit van 26 december 2015 die de wet van
25 april 2014 wijzigt, op het statuut en het toezicht op kredietinstellingen met
betrekking tot de afwikkeling en het herstel van groepsfalingen; de publieke
consultatie van 2013 voor de hervorming van de structuur van bancaire sector in de
EU en de voorgestelde verordening van 29 januari 2014 van de Europese
Commissie met betrekking tot structurele maatregelen ontworpen om de sterkte
van de EU kredietinstellingen te verbeteren; het voorstel voor een verordening met
betrekking tot indices die gebruikt worden als referentiepunt in financiële
instrumenten en financiële contracten; het Europees Gemeenschappelijk
Toezichtsmechanisme;
het
Europees
Gemeenschappelijk
Afwikkelingsmechanisme van 15 juli 2014 en de Europese Richtlijn inzake Herstel
en Afwikkeling van Banken van15 mei 2014; de Europese Richtlijn inzake het
Herziene Depositogarantiestelsel van 16 april 2014; de finale regel aangenomen
door de U.S. Federal Reserve voor de regulering van buitenlandse banken waarbij
bepaalde liquiditeits-, kapitaal- en andere prudentiële vereisten worden opgelegd;
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het voorstel van de U.S. Federal Reserve met betrekking tot liquiditeitsratio’s van
grote banken; en de “Volcker” Rule, die bepaalde beperkingen op investeringen in
of het sponsoren van hedge funds en private equity fondsen en het traden voor
eigen rekening inhouden (voor U.S. banken en, in bepaalde mate, niet-U.S.
banken) en die recentelijk werd aangenomen door de bevoegde autoriteiten in de
U.S. Meer algemeen kunnen regelgevende entiteiten in en de wetgever van om het
even welk land nieuwe of verschillende maatregelen invoeren die een significante
impact kunnen hebben op het financieel systeem in zijn geheel of BNPPF in het
bijzonder.
B.19/B.5

Beschrijving van
de Groep

De Garantieverstrekker is een dochteronderneming van BNPP.

B.19/B.9

Winstprognose of
winstraming

Niet van toepassing – Er werden geen winstprognoses of winstramingen gemaakt
in dit Basis Prospectus.

B.19/B.10

Audit
rapport
kwalificaties

Niet van toepassing – Er zijn geen kwalificaties vervat in enig audit rapport
begrepen in het Basis Prospectus.

B.19/B.12

Geselecteerde historische financiële kerninformatie van de Garantieverstrekker:
Vergelijkende Jaarlijkse Financiële Gegevens – In miljoen EUR
31/12/2015

31/12/2014*

Omzet

7.235

7.011

Risicokosten

(431)

(283)

Netto inkomsten

2.016

1.663

Netto inkomsten toe te wijzen aan
aandeelhouders

1.575

1.246

273.683

275.206

18.754

20.254

en
van

176.640

166.851

Geconsolideerde posten verschuldigd
aan klanten

176.161

167.800

Tier 1 Kapitaal

18.401

18.840

Tier 1 Ratio

14,4%

14,7%

Totaal Kapitaal

21.215

21.349

Totale Kapitaalratio

16,6%

16,6%

Totale Geconsolideerde Balans
Maatschappelijk kapitaal
Geconsolideerde
schuldvordering
klanten

leningen
verschuldigd

* Vergelijkende cijfers 2014 herrekend onder de interpretatie van IFRIC 21.
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31/12/2016

31/12/2015

Omzet

7.300

7.235

Risicokosten

(434)

(431)

Netto inkomsten

2.216

2.016

Netto inkomsten toe te wijzen aan
aandeelhouders

1.727

1.575

297.790

273.683

21.120

18.754

Geconsolideerde leningen en
schuldvordering verschuldigd van
klanten

171.329

176.640

Geconsolideerde posten verschuldigd
aan klanten

163.316

176.161

Tier 1 Kapitaal

20.171

18.401

Tier 1 Ratio

13,9%

14,4%

Totaal Kapitaal

22,376

21,215

Totale Kapitaalratio

15.4%

16.6%

Totale Geconsolideerde Balans
Maatschappelijk kapitaal

Verklaringen van geen opmerkelijke of wezenlijk nadelige verandering
Niet van toepassing. Er is geen opmerkelijke verandering gekomen in de financiële of handelspositie van
de Garantieverstrekker sinds 31 december 2016 en er is evenmin een wezenlijk nadelige verandering
gekomen in de vooruitzichten van de Garantieverstrekker sinds 31 december 2016.

B.19/B.13

Gebeurtenissen die
een impact hebben
op de solvabiliteit
van de Garantieverstrekker

Niet van toepassing – Voor zover de Garantieverstrekker weet heeft, zijn er geen
recente gebeurtenissen geweest die in wezenlijke mate relevant zijn voor de
evaluatie van haar solvabiliteit sinds 31 december 2016.

B.19/B.14

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten binnen de
Groep

De Garantieverstrekker is afhankelijk van de andere leden van de BNPP Groep.
Zie ook Onderdeel B.19/B.5 hierboven.

B.19/B.15

Belangrijkste
activiteiten van de
Garantieverstrekker

Het doel van de Garantieverstrekker is het uitvoeren van de activiteiten van een
kredietinstelling, inclusief brokerage en transacties met betrekking tot afgeleide
producten. Het is vrij om alle activiteiten en werkzaamheden uit te voeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van die aard
zijn dat ze het verwezenlijken van het doel bevorderen. De Garantieverstrekker is
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1

vrij om aandelen en belangen met betrekking tot aandelen te bezitten binnen de
grenzen vervat in het wettelijk kader voor kredietinstellingen (met inbegrip van de
Belgische Bankwet).
B.19/B.16

Controlerende
aandeelhouders

BNPP bezit 99,93
Garantieverstrekker.

procent

van

het

maatschappelijk kapitaal

van de

B.19/B.17

Kredietratings

De lange termijn kredietratings van de Garantieverstrekker zijn A met een stabiel
vooruitzicht(Standard & Poor's), A2 met een stabiel vooruitzicht (Moody's) en A+
met een stabiel vooruitzicht (Fitch) en BNPPF's korte termijn kredietratings zijn A1 (Standard & Poor's), P-1 (Moody's) en F1 m (Fitch).
Sectie C – Schuldeffecten

Onderdeel

Titel

C.1

Type en klasse van
de Notes / ISIN

De Notes beschreven in deze afdeling zijn schuldeffecten of afgeleide
schuldeffecten met een denominatie van minder dan €100.000 (of het equivalent in
een andere munteenheid). De Notes die worden uitgegeven onder het Programma
kunnen Vastrentende Notes, Vlottend Rentende Notes, Nul Coupon Notes, InflatieIndex Gebonden Notes, Buitenlandse Wisselkoers (FX) Gebonden Notes,
Onderliggende Interestvoet Gebonden Notes of een combinatie van deze zijn.
Notes kunnen gedenomineerd worden in één munteenheid (de “Bepaalde
Munteenheid”) met verschuldigde interestbedragen en/of verschuldigde
hoofdsommen in een andere munteenheid (de “Vereffeningsmunteenheid”),
zulke Notes worden omschreven als (“Dubbele Munteenheid Interest Notes”
en/of “Dubbele Munteenheid Aflossing Notes” (samen: de “Dubbele
Munteenheid Notes”).
[De Notes zijn Reeks [[] procent/Vlottend Rentende/Nul Coupon/ Inflatie-Index
Gebonden [Interest/Aflossing]/Buitenlandse Wisselkoers (FX) Gebonden
[Interest/Aflossing]/Onderliggende Interestvoet Gebonden [Interest]] Notes zijn die
vervallen op [].] [De Notes worden gedenomineerd in de Bepaalde Munteenheid,
en verschuldigde [interestbedragen] [en] [verschuldigde hoofdsommen] op de
Notes in [vul de munteenheid aan] (de “Vereffeningsmunteenheid”).]
Bepaalde Denominatie: []
International Securities Identification Number (ISIN): [].
De Notes zullen worden geconsolideerd en vormen een enkele reeks (“Reeks”) met
[identificeer vroegere Tranches] [op de Uitgiftedatum/bij uitwisseling van de
Temporary Global Note voor belangen in de Permanent Global Note, die wordt
verwacht te gebeuren op []]]
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Onderdeel

Titel

C.2

Munteenheid

Onder voorbehoud van de nakoming van alle toepasselijke wetgeving,
regelgevingen en richtlijnen, kunnen de Notes uitgegeven worden in enige
munteenheid overeengekomen tussen de Emittent en de relevante Dealer op het
ogenblik van de uitgifte.
De Bepaalde Munteenheid van deze Reeks van Notes is [Pounds Sterling
("£")/Euro ("€")/U.S. dollars ("U.S.$")/Other ("[]")].

C.5

Beperkingen op de
vrije
overdraagbaarheid

De Notes zijn vrij overdraagbaar, onder voorbehoud van de aanbieding- en
verkoopsbeperkingen in de EER (met inbegrip van België, Frankrijk, Luxembourg,
Polen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk), Australie, Hong Kong, Japan,
Nieuw Zeeland, Zwitserland en de Verenigde Staten en onder de
Prospectusrichtlijn en de wetten van enige jurisdictie waar de betrokken Notes
worden aangeboden of verkocht.

C.8

Rechten verbonden
aan de Notes, met
inbegrip van rang
en beperkingen op
dergelijke rechten

Notes uitgegeven onder het Programma zullen voorwaarden hebben, waaronder
onder andere:
Status en achterstelling
Notes kunnen uitgegeven worden op een senior, een senior achtergestelde of een
junior achtergestelde basis of als achtergestelde Tier 2 Notes. Notes uitgegeven op
een senior basis (de "Senior Notes") maken rechtstreekse, onvoorwaardelijke, nietachtergestelde en niet-zekergestelde en algemene verplichtingen uit van de
relevante Emittent en zullen pari passu (onder voorbehoud van dwingend
bevoorrechte schulden onder toepasselijke wetgeving) zonder voorrecht onderling
rang innemen en minstens gelijk en pro rata met alle andere huidige of toekomstige
openstaande, niet-zekergestelde en niet-achtergestelde verplichtingen, inclusief
waarborgen en andere gelijkaardige verplichtingen van de relevante Emittent.
Notes uitgegeven op een senior achtergestelde basis (de "Senior Achtergestelde
Notes") maken senior achtergestelde verplichtingen uit van de relevante Emittent
en zullen pari passu (onder voorbehoud van dwingend bevoorrechte schulden
onder toepasselijke wetgeving) rang innemen zonder voorrecht onderling en
minstens gelijk en pro rata met alle andere huidige of toekomstige openstaande,
senior achtergestelde verplichtingen, inclusief waarborgen en andere gelijkaardige
verplichtingen van de relevante Emittent.
Notes uitgegeven op een junior achtergestelde basis (de "Junior Achtergestelde
Notes") maken rechtstreekse, niet-zekergestelde, junior achtergestelde en
voorwaardelijke verplichtingen uit van dergelijke Emittent en zullen (a) pari passu
rang innemen zonder voorrecht onderling en met enige andere Junior
Achtergestelde Notes en, in het geval van BNPPF, junior achtergestelde
waarborgen van BNPPF, (b) junior zijn ten aanzien van alle huidige of toekomstige
niet-zekergestelde verplichtingen van dergelijke Emittent die achtergesteld of
uitgedrukt zijn als zijnde achtergesteld ten aanzien van de niet-zekergestelde, nietachtergestelde verplichtingen van dergelijke Emittent, maar niet verder of anders
dan dat (de "Senior Achtergestelde Verplichtingen"), (c) rang innemen minstens
gelijk en pro rata met alle andere huidige of toekomstige verplichtingen van
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Onderdeel

Titel
dergelijke Emittent, die ten aanzien van de Senior Achtergestelde Verplichtingen
een junior rang innemen of uitgedrukt zijn om een junior rang in te nemen en (d)
prioritair zijn aan de rechten en vorderingen van houders van alle klassen van
aandelen (met inbegrip van houders van voorkeursaandelen (indien er zijn))
uitgegeven door dergelijke Emittent, onder voorbehoud van dwingende bepalingen
onder Belgisch recht (in het geval van Junior Achtergestelde Notes uitgegeven
door BNPPF) of onder Luxemburgs recht (in het geval van Junior Achtergestelde
Notes uitgegeven door BP2F).
Vorderingen met betrekking tot de Junior Achtergestelde Notes zijn achtergesteld
ten aanzien van de vorderingen van senior en achtergestelde schuldeisers en
betalingen van hoofdsommen en interest door de relevante Emittent met betrekking
tot Junior Achtergestelde Notes zullen voorwaardelijk zijn aan de solventie van
dergelijke Emittent op het ogenblik van betaling door die Emittent en geen
hoofdsom of interest zal opeisbaar en betaalbaar zijn met betrekking tot de Junior
Achtergestelde Notes behalve voor zover dat (aangenomen dat een betaling dan
opeisbaar was voor de relevante Emittent) dergelijke Emittent dergelijke betaling
in het geheel of voor een deel pro rata met betalingen met betrekking tot andere
pari passu vorderingen zou kunnen doen en nog steeds solvabel zou zijn
onmiddellijk daarna.
Notes uitgegeven als achtergestelde Tier 2 Notes ("Achtergestelde Tier 2 Notes")
maken rechtstreekse, onvoorwaardelijke en niet-zekergestelde verplichtingen uit
van dergelijke Emittent en zullen pari passu rang innemen (onder voorbehoud van
dwingend bevoorrechte schulden onder toepasselijke wetgeving) zonder voorrecht
onderling en met enige andere Achtergestelde Tier 2 Notes. De rechten en
vorderingen van de Notehouders met betrekking tot de Achtergestelde Tier 2 Notes
zijn achtergesteld op de wijze zoals hieronder uiteengezet
In geval van een aanvraag, of een effectief besluit, voor de vereffening, ontbinding
of afwikkeling van de relevante Emittent wegens faillissement of anderszins
(uitgezonderd, in voorkomend geval, van een solvabele vereffening, ontbinding of
afwikkeling uitsluitend met het oog op reorganisatie, herstructurering of
samenvoeging van de desbetreffende Emittent of vervanging in de plaats van de
desbetreffende Emittent of een bedrijfsopvolger van de Emittent), de rechten en de
vorderingen van de houders met betrekking tot of ingevolge van (met inbegrip van
schadevergoedingen toegekend wegens inbreuk van verplichtingen onder) de
Achtergestelde Tier 2 Notes zullen, onder voorbehoud van dwingend bevoorrechte
schulden onder toepasselijke wetgeving, (a) junior zijn ten aanzien van de
vorderingen van alle Senior Creditoren van de relevante Emittent, (b) met
betrekking tot Achtergestelde Tier 2 Notes uitgegeven door BNPPF, minstens pari
passu rang innemen met de vorderingen van de houders van alle verplichtingen van
BNPPF die het Tier 2 Kapitaal van BNPPF vormen, of zouden vormen maar voor
enige toepasselijke beperkingen op het bedrag van dit kapitaal, en (c) senior ten
aanzien van (i) de vorderingen van de houders van het geheel maatschappelijk
kapitaal van de relevante Emittent, (ii) met betrekking tot Achtergestelde Tier 2
Notes uitgegeven door BNPPF, de vorderingen van de houders van alle
verplichtingen van BNPPF die het Tier 1 Kapitaal van BNPPF vormen en (iii) de
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Titel
vorderingen van de houders van alle verplichtingen van de relevante Emittent die
achtergesteld zijn of omschreven worden als achtergesteld ten aanzien van de
Achtergestelde Tier 2 Notes.
“Senior Creditoren” betekent de creditoren van de relevante Emittent waarvan de
vorderingen betrekking hebben op verplichtingen die niet achtergesteld zijn (met
inbegrip van, om elke twijfel uit te sluiten, houders van Senior Notes) of op
Achtergestelde Tier 2 Notes uitgegeven door BNPPF, die anders rang innemen, of
uitgedrukt zijn om rang in te nemen, senior ten aanzien van verplichtingen
(Achtergestelde Tier 2 Notes inbegrepen) die Tier 1 Kapitaal of Tier 2 Kapitaal van
BNPPF vormen.
“Tier 1 Kapitaal” en “Tier 2 Kapitaal” hebben de respectieve betekenissen
toegekend aan deze termen in de Toepasselijke Bankregelgevingen, zoals
gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd.
“Toepasselijke Bankregelgevingen” betekent, te allen tijde, de wetten,
regelgevingen, richtlijnen en beleidslijnen van de Nationale Bank van België of
haar eventuele opvolger met primaire verantwoordelijkheid van prudentieel
toezicht en toezicht op BNPPF, of van het Europees Parlement en de Raad, dan
geldend in Belgium, met betrekking tot kapitaaltoereikendheid en van toepassing
op BNPPF (en, om elke twijfel uit te sluiten, met inbegrip van de regels
opgenomen in, of in uitvoering van, CRD IV).
“CRD IV” betekent, samen genomen, (i) de Kapitaalvereisten Richtlijn, (ii) de
Kapitaalvereisten Verordening, en (iii) Toekomstige Kapitaalinstrumenten
Regelgevingen.
“Kapitaalvereisten Richtlijn” betekent de Richtlijn 2013/36/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 met betrekking tot de toegang tot de
werkzaamheden van kredietinstellingen en het prudentiële toezicht op
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, zoals gewijzigd en vervangen
van tijd tot tijd.
“Kapitaalvereisten Verordening” betekent de Verordening (EU) n° 575/2013
van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 inzake prudentiële
vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen houdende
wijziging van Verordening (EU) n° 648/2012, zoals gewijzigd en vervangen van
tijd tot tijd. “Toekomstige Kapitaalinstrumenten Regelgevingen” betekent
verdere Toepasselijke Bankregelgevingen die in werking treden na de
Uitgiftedatum en die die (alleen of in combinatie met andere regels en
regelgevingen) de vereisten voorschrijven die moeten worden voldaan door
financiële instrumenten om te kunnen worden opgenomen in het regulatoir kapitaal
van BNPPF voor zover vereist door (i) de Kapitaalvereisten Verordening of (ii) de
Kapitaalvereisten Richtlijn.
Deze Notes zijn [Senior Notes/Senior Achtergestelde Notes/Junior Achtergestelde
Notes/Achtergestelde Tier 2 Notes].
Gevallen van wanprestatie
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De voorwaarden van de Senior Notes zullen onder andere de volgende gevallen
van wanprestatie bevatten:
verzuim van betaling van enige hoofdsom of interest verschuldigd op de Notes en
het verzuim duurt voort gedurende een periode van 30 dagen;
verzuim voortvloeiend uit de niet-uitvoering of het niet in acht nemen door de
Emittent of (in het geval van Notes uitgegeven door BP2F) de garantieverstrekker
van enige andere verplichting, voorwaarde of andere bepaling met betrekking tot
de Notes of de Waarborg en het verzuim niet wordt rechtgezet binnen de 45 dagen
na kennisgeving van een Notehouder die herstel eist;
wanbetaling door de relevante Emittent of (in het geval van Notes uitgegeven door
BP2F) de Garantieverstrekker van de hoofdsom van, of premie of
voorafbetalingskost (indien er één is) of interest op enige andere lening en
schuldenlasten aangegaan of gewaarborgd door de relevante Emittent of (in het
geval van Notes uitgegeven door BP2F) de Garantieverstrekker (waarbij de schuld
een totaal principaal bedrag van minstens 50.000.000 EUR of het equivalent in
enige andere munteenheid of munteenheden), wanneer en voor zover deze
opeisbaar en betaalbaar wordt (als een gevolg van verval of de acceleratie van het
verval), indien, anders dan in het geval van acceleratie van het verval, dergelijk
verzuim voortduurt voor meer dan de toepasselijke gratieperiode en de periode
voor betaling van dergelijke interest of hoofdsom niet effectief verlengd is;
gebeurtenissen die verband houden met de ontbinding, het faillissement of
vereffening van de relevante Emittent of de Garantieverstrekker (naar gelang het
geval), behalve indien deze het resultaat zijn van een toegelaten herorganisatie
volgens de algemene voorwaarden, of de relevante Emittent ophoudt een
dochteronderneming te zijn van de Garantieverstrekker (tenzij als een resultaat van
een toegelaten vervanging van de Emittent in overeenstemming met de algemene
voorwaarden);
het wordt onwettig voor de relevante Emittent of (in het geval van Notes
uitgegeven door BP2F) de Garantieverstrekker om engie van zijn respectievelijke
verplichtingen uit te voeren onder de Notes of de waarborgen, of enige van hun
verplichtingen houdt op geldig, bindend of uitvoerbaar te zijn;
de waarborg, indien van toepassing, houdt op van kracht te zijn of er is een claim
in die zin.
Bij het voorkomen van een van deze wanprestaties kan elke houder van een Senior
Note aankondigen dat deze Note onmiddellijk terugbetaalbaar is waardoor het
Vervroegd Aflossingsbedrag (zoals hieronder gedefinieerd), samen met de
interesten verlopen tot de datum van terugbetaling, onmiddellijk verschuldigd en te
betalen is.
Enige houder van een Senior Achtergestelde Note of een Junior Achtergestelde
Note kan verklaren dat zijn Note opeisbaar en betaalbaar is ten belope van de
hoofdsom samen met opgelopen interest tot op de datum van aflossing indien een
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aanvraag wordt gedaan, of een effectief besluit wordt genomen voor het
faillissement of vereffening van de relevante Emittent of de Garantieverstrekker,
naar gelang het geval.
Achtergestelde Tier 2 Notes - Handhaving
Bij verzuim van betaling van enige hoofdsom of interest verschuldigd op de
Achtergestelde Tier 2 Notes en indien het verzuim voort duurt gedurende een
periode van 30 dagen of meer, kan elke houder, zonder nader bericht, een
procedure aanspannen voor de ontbinding of vereffening van de relevante Emittent.
In geval van de ontbinding of vereffening (behalve op solvabele basis) van
relevante Emittent kan elke houder meedelen aan de relevante Emittent dat
Achtergestelde Tier 2 Note onmiddellijk opeisbaar en terugbetaalbaar is voor
hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen interest tot de datum van
terugbetaling.

de
de
de
de

De houders van de Achtergestelde Tier 2 Notes beschikken over geen andere
middelen tegen de Emittent dan diegeen waarnaar hierboven wordt verwezen,
zowel voor terugvordering van verschuldigde bedragen met betrekking tot de
Achtergestelde Tier 2 Notes als met betrekking tot enige breuk door de relevante
Emittent van verplichtingen onder of met betrekking op de Achtergestelde Tier 2
Notes.
Om elke twijfel uit te sluiten, verzaken de houders van de Achtergestelde Tier 2
Notes uitgegeven door BNPPF in de meest ruime zin als toegestaan bij wet (i) aan
al hun rechten overeenkomstig artikel 1184 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek,
met betrekking tot het ontbinden van de Achtergestelde Tier 2 Notes, of met
betrekking tot het aanspannen van een procedure voor de ontbinding ervan en (ii)
voor zover van toepassing, aan al hun rechten met betrekking tot de Achtergestelde
Tier 2 Notes op grond van artikel 487 van het Belgisch Wetboek van
vennootschappen.
Toepasselijk recht
De Notes en alle niet-contractuele verplichtingen die ontstaan uit of verband
houden met de Notes zijn onderworpen, en zullen gelden in overeenstemming met
het Engels recht behalve voor (a) in het geval van Notes uitgegeven door BP2F,
Voorwaarden 3.2 en 3.3 en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit
voortvloeien of er verband mee houden, die onderworpen zullen zijn en zullen
gelden in overeenstemming met Luxemburgs recht en Voorwaarden 3.5 en 3.6, 3.7
en 3.8 en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of er
verband mee houden, die onderworpen zullen zijn en zullen gelden in
overeenstemming met Belgisch recht en (b) in het geval van Notes uitgegeven door
BNPPF, Voorwaarden 1.2, 3.2, 3.3, 3.7 en 10.1(b) en alle niet-contractuele
verplichtingen die daaruit voortvloeien of er verband mee houden, die
onderworpen zullen zijn en zullen gelden in overeenstemming met Belgisch recht.
Waarborgen waarop Voorwaarde 3.4 en alle niet-contractuele verplichtingen die
daaruit voortvloeien of er verband mee houden van toepassing zijn, zijn
onderworpen aan, en zullen gelden in overeenstemming met Engels recht.
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Waarborgen waarop Voorwaarde 3.5, 3.6 en 3.8 en alle niet-contractuele
verplichtingen die daaruit voortvloeien of er verband mee houden van toepassing
zijn, zijn onderworpen aan en zullen gelden in overeenstemming met Belgisch
recht.
Vergaderingen
De voorwaarden van de Notes zullen clausules bevatten voor het bijeenroepen van
vergaderingen van houders van dergelijke Notes om zaken te overwegen die hun
algemeen belang aangaan. Deze clausules staan bepaalde stemmingen bij
meerderheid toe, waarbij alle houders worden verbonden, met inbegrip van
houders die niet deelnamen en niet stemden op de desbetreffende vergadering en
houders die in strijd met de meerderheid stemden.

[C.9

Interest / Aflossing

Interest

(Voeg dit
Onderdeel C.9 niet
in, indien de
relevante Notes
derivaten zijn
overeenkomstig de
Verordening van
de Commissie (EC)
No. 809/2004
(zoals gewijzigd)
(m.n. Notes die
kunnen aflossen
voor een ander
bedrag dan 100%
van hun nominaal
bedrag
(“Derivaten”))

Het is mogelijk dat de Notes uitgegeven volgens het programma al dan niet interest
zullen dragen. Notes die geen interest dragen, kunnen verkocht worden aan een
korting op hun principaal bedrag. Notes die wel interest dragen, zullen interest
dragen betaalbaar volgens een vaste rente, een vlottende rende of een variabele
rente gebonden aan één of meer inflatie-indices, munteenheden en/of
onderliggende interestvoeten. In geval van Dubbele Munteenheid Interest Notes,
zullen alle verschuldigde interestbedragen geconverteerd worden in de
Vereffeningsmunteenheid tegen een wisselkoers.
[De Notes dragen geen interest[ en zullen worden aangeboden en verkocht met een
korting op hun principaal bedrag].]
[Vul aan indien geschikt voor andere Notes dan Junior Achtergestelde Notes: De
Notes genereren interest [vanaf hun uitgiftedatum/vanaf []] aan een vaste rente
van [] procent per jaar. [Het rendement van de Notes is [] procent.] [Interest zal
[jaarlijks] op het einde van het jaar betaald worden op [] van elk jaar aan een
bedrag gelijk aan [vul aan met munteenheid][vul aan met Vast Coupon Bedrag]
met betrekking tot iedere Note] [, geconverteerd in de Vereffeningsmunteenheid,
zoals hieronder uiteengezet].] [Enkel van toepassing op Junior Achtergestelde
Notes: Interest zal op het einde van het jaar betaald worden op [] van elk jaar
indien in het kalenderjaar voorafgaand iedere relevante datum, enig dividend
verklaard of betaald is op elke klasse van aandelenkapitaal van de
Garantieverstrekker en indien de Garantieverstrekker solvabel is (een "Verplichte
Interest Betaaldatum"). Indien dergelijke datum geen Verplichte Interest
Betaaldatum is, kan interest (volgens de keuze van de Emittent [of de
Garantieverstrekker]) betaald worden weze het dat een falen op te betalen geen
geval van wanprestatie zal uitmaken. Enige onbetaalde interest zal een
"Achterstallige Interest" uitmaken en dergelijke Achterstallige Interesten kunnen
betaald worden volgens de keuze van de Emittent [of the Garantieverstrekker], na
berichtgeving aan de Notehouders, of zullen volledig opeisbaar worden na ofwel
de eerste Verplichte Interest Betaaldatum, de datum vastgelegd voor aflossing of
na een order of een effectieve beslissing tot ontbinding, vereffening of
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faillissement van de Emittent
interestbetaaldatum valt op []].

[of

de

Garantieverstrekker].][De

eerste

[Vul aan indien geschikt voor andere Notes dan Junior Achtergestelde Notes: De
Notes genereren interest [vanaf hun uitgiftedatum/vanaf []] aan vlottende rentes
berekend op basis van [LIBOR/EURIBOR/LIBID/LIMEAN][Vul aan met ISDA
Rentevoet] [plus/minus] [een marge van [] procent.] [Interest zal
[jaarlijks/halfjaarlijks/per kwartaal] op het einde van het jaar betaald worden op
[] en [] van elk jaar[, onder voorbehoud van aanpassingen voor nietwerkdagen].] [Enkel van toepassing op Junior Achtergestelde Notes: Interest zal op
het einde van het jaar betaald worden op [] van elk jaar indien in het kalenderjaar
voorafgaand iedere relevante datum, enig dividend verklaard of betaald is op elke
klasse van aandelenkapitaal van de Garantieverstrekker en indien de
Garantieverstrekker solvabel is (een "Verplichte Interest Betaaldatum"). Indien
dergelijke datum geen Verplichte Interest Betaaldatum is, kan interest (naar keuze
van de Emittent [of de Garantieverstrekker]) betaald worden weze het dat een falen
op te betalen geen geval van wanprestatie zal uitmaken. Enige onbetaalde interest
zal een "Achterstallige Interest" uitmaken en dergelijke Achterstallige Interesten
kunnen betaald worden naar keuze van de Emittent [of the Garantieverstrekker], na
berichtgeving aan de Notehouders, of zullen volledig opeisbaar worden na ofwel
de eerste Verplichte Interest Betaaldatum, de datum vastgelegd voor aflossing of
na een order of een effectieve beslissing tot ontbinding, vereffening of
faillissement van de Emittent [of de Garantieverstrekker].][De eerste
interestbetaaldatum valt op []]. [De interestvoet zal berekend zijn op basis van de
prestatie van [vul aan met inflatie index of inflatie indices] [vul aan met
buitenlandse wisselkoers(en)] [vul aan met onderliggende interestvoet(en)].] [De
Interestvoet zal zijn [FI Digital Coupon] [Range Accrual Coupon] [Combination
Floater Coupon] [PRDC Coupon] [FI Digital Floor Coupon] [FI Digital Cap
Coupon][FI Target Coupon][FI FX Vanilla Coupon][FI Digital Plus Coupon] en
zal bepaald worden als volgt:
[Vul aan met formule, relevante waarde(s) en andere relevante bepalingen van de
Uitbetalingsvoorwaarden].]
[De [minimum][maximum]interestvoet zal [] zijn].]
[Vul aan voor Dubbele Munteenheid Interest Notes: Alle berekende, verschuldigde
interestbedragen zullen worden geconverteerd in de Vereffeningsmunteenheid
tegen [vul aan met vaste wisselkoers of wisselkoers aan (met inbegrip van enige
wisselkoers waaruit de relevante wisselkoers is afgeleid), eventuele bronnen op
basis van dewelke zulke wisselkoers is bepaald en tijd/datum wanneer zulke
wisselkoers zal worden bepaald inbegrepen].]
[De bepalingen hierboven kunnen worden bijgesteld zoals voorzien in de algemene
voorwaarden van de Notes om gebeurtenissen in rekening te nemen met betrekking
tot de Bepaalde Munteenheid of Vereffeningsmunteenheid. Dit kan leiden tot
vertragingen in de interestbetaling of tot betalingen in een andere munteenheid dan
verwacht. In zulke omstandigheden, kunnen Notehouders verplicht worden om
bepaalde informatie aan de Emittent te bezorgen (met inbegrip van, inter alios, het
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aangeven van een rekening waarop ze de relevante munteenheid kunnen
ontvangen), en betalingen van de Emittent kunnen vertraagd worden of de Emittent
kan worden ontlast van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de Notes,
indien de Notehouders nalaten om de gevraagde informatie te verschaffen binnen
de vooropgestelde periode. ]
Aflossing
De voorwaarden waaronder de Notes kunnen worden afgelost (met inbegrip van de
vervaldatum, de prijs waaraan ze kunnen worden afgelost op de vervaldatum
alsook enige bepaling omtrent de vervroegde aflossing) zullen worden
overeengekomen tussen de Emittent en de relevante Dealer op het moment van de
uitgifte van de relevante Notes. In geval van Dubbele Munteenheid Aflossing
Notes, zullen alle af te lossen bedragen geconverteerd worden in de
Vereffeningsmunteenheid tegen een wisselkoers.
Onder voorbehoud van enige aankoop, annulering of vervroegde aflossing, zullen
de Notes worden afgelost op [] (de “Verlengde Vervaldatum”) aan [hun
nominaal bedrag/[] procent van hun principaal bedrag.]
[De Notes zullen worden afgelost in schijven op [vul aan met Gedeeltelijke
Betaaldata] aan [vul aan met Gedeeltelijke Bedragen] (te herhalen voor zover als
noodzakelijk indien verschillende Gedeeltelijke Bedragen van toepassing zijn met
betrekking tot verschillende Gedeeltelijke Betaaldata)].]
Vervroegde aflossing
De Notes kunnen vervroegd afgelost worden omwille van belastingen of
onwettigheid of overmacht ,aan het Vervroegd Aflossingsbedrag.
[Voeg toe indien van toepassing: De Notes kunnen vervroegd afgelost worden naar
keuze van de [Emittent (een "Emittent Call")] [en de] [Notehouders (een
"Notehouders Put")] aan het Vervroegd Aflossingsbedrag.][Voeg toe indien
Inflatie Index Gebonden Notes: De Notes kunnen ook geannuleerd of vervroegd
afgelost worden na het voorvallen van bepaalde storings-, aanpassings,
buitengewone of andere gebeurtenissen met betrekking tot de onderliggende
inflatie-index(ices).][Het “Vervroegd Aflossingsbedrag” van toepassing na [een
Emittent Call][,/en]][een Notehouder Put][,/en] [een vervroegde aflossing omwille
van belastingen] [en/of][omwille van onwettigheid of overmacht] is gelijk aan [het
principaal bedrag/[] procent van het principaal bedrag/de faire marktwaarde van
dergelijke Note (minus de kosten) [en bevat de bedragen van vervallen interest]/
het hoogste bedrag van de faire marktwaarde van de Note dan wel [] per cent
van het principaal bedrag van de Note/ ofwel het Monetisatiebedrag dat door de
Emittent dient te worden betaald op de Vervaldag of, naargelang de keuze van de
Notehouder, de faire marktwaarde van de Note die de Emittent dient te betalen op
de dag vermeld in de kennisgeving van aflossing]. (te herhalen voor zover
noodzakelijk indien verschillende Vervroegde Aflossingsbedragen van toepassing
zijn)]
[Aflossing van Achtergestelde Tier 2 Notes na ontstaan van een Kapitaal

23

Onderdeel

Titel
Diskwalificatie Gebeurtenis:
Achtergestelde Tier 2 Notes uitgegeven door BNPPF kunnen in hun geheel, maar
niet gedeeltelijk, worden afgelost naar keuze van de Emittent, indien de
Achtergestelde Tier 2 Notes, in hun geheel of gedeeltelijk, niet meer, of niet meer
zouden, worden opgenomen in het Tier 2 Kapitaal van de Emittent ten gevolge een
wijziging of een toekomstige wijziging aan de wettelijke classificatie van de
relevante Reeksen van achtergestelde Notes.
Vervroegd Aflossingsbedrag: [[[] per Berekeningsbedrag/de reële marktwaarde
van zulke Note [(minus de kosten)] [en bevat de bedragen van vervallen interest]/
ofwel het Monetisatiebedrag dat door de Emittent dient te worden betaald op de
Vervaldag of, naargelang de keuze van de Notehouder, de faire marktwaarde van
de Note die de Emittent dient te betalen op datum vermeld in de kennisgeving van
de aflossing].]
[Indien het Monetisatiebedrag van toepassing is:
“Monetisatiebedrag” betekent, ten opzichte van de Note, een bedrag gelijk aan het
hoogste bedrag tussen het Principaal Beschermd Bedrag en het bedrag als volgt
door de de Calculatieagent berekend:
(S + D) x (1 + r)n
Waarbij:
“S” de huidige waarde is van het Principaal Beschermd Bedrag;
“D” de marktwaarde is van het Derivatencomponent op de dag waarop de
gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vervroegde aflossing, zich voordoet;
“r” de hypothetische jaarlijkse interestvoet is die zou worden toegepast op een
gelijkwaardig hypothetisch schuldinstrument uitgegeven door de Emittent [of the
Garant] met de zelfde maturiteit als de resterende looptijd van de Notes van de dag
van de vervroegde aflossing tot de voorziene vervaldatum van de Notes;
“n” de tijd is die overblijft tot de voorziene vervaldatum van de Notes, uitgedrukt
in aantal jaren; en
“Derivatencomponent” de optie component of het ingebouwde derivaat betekent
ten opzichte van het nominale bedrag van de Notes of het bedrag van de interest
verschuldigd onder de Notes om de Emittent in staat te stellen de Notes te kunnen
uitgeven aan de Uitgifteprijs en aan de toepasbare voorwaarden. De waarde van het
Derivatencomponent zal worden bepaald door de Calculatieagent, rekening
houdend met een aantal factoren, waaronder, zonder limitatief te zijn:
(A) Marktprijzen of waarden van de onderliggende referentiewaarde(n) of –
basis(sen) en andere relevante economische variabelen (zoals:
interestvoeten; dividendwaarden; financieringskosten; waarde, prijs,
niveau van enig ander relevante onderliggende referentiewaarde(n) of
basis(sen) en enige futures of opties in verband hiermee; de volatiliteit van
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enig onderliggende referentiewaarde(n) of –basis(sen); en wisselkoersen
(indien toepasselijk);
(B) de resterende tijd tot de voorziene vervaldag van de Notes
(C) interne prijsmodellen; en
(D) prijzen die de andere marktparticipanten zouden kunnen bieden voor het
Derivatencomponent
“Principaal Beschermd Bedrag” betekent [] per cent van het principaal bedrag
van de Notes.]
Vertegenwoordiging van houders
Niet van toepassing - Er is geen vertegenwoordiger van de Notehouders aangeduid
door de Emittent.
Gelieve ook Onderdeel C.8 te raadplegen.]

[C.10

C.11

Derivatencomponent in de
interestbetaling

[Interestbetalingen met betrekking tot bepaalde Tranches van Notes zullen bepaald
worden op basis van de prestatie van bepaalde aangegeven onderliggende
referentie(s).

(Voeg dit
Onderdeel C.10
niet in, indien de
relevante Notes
Derivaten zijn
zoals gedefinieerd
in Onderdeel C.9
hierboven)

[Gelieve ook Onderdelen [C.9 te raadplegen.]]

Toelating tot
verhandeling

Notes uitgegeven onder het Programma kunnen worden verhandeld worden op de
gereglementeerde markt van de Luxembourg Stock Exchange, Brussels Stock
Exchange en/of Amsterdam Stock Exchange of enige andere beurs of markt
aangegeven hieronder, of kunnen uitgegeven worden zonder notering.

[Niet van toepassing – er is geen component met betrekking tot afgeleide
producten in de interestbetalingen.]]

[Er is][Het wordt verwacht dat] een verzoek [wordt] ingediend door de Emittent
(of voor zijn rekening) om de Notes toe te laten tot de verhandeling op de
gereglementeerde markt van de [Luxembourg/Brussels/Amsterdam Stock
Exchange.]] [De Notes zijn niet bedoeld om toegelaten te worden om verhandeld te
worden op enige markt.]
[Niet van toepassing – de Notes worden uitgeven zonder notering.]
[C.15

Hoe de waarde van
de Notes wordt
beïnvloed door de

Het bedrag (indien voorhanden) betaalbaar met betrekking tot de interest of het
bedrag betaalbaar bij de aflossing van de Notes kan berekend worden op basis van
aangegeven onderliggende referentieactiva.
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onderliggende
waarde
(Voeg dit
Onderdeel C.15
enkel in, indien de
relevante Notes
Derivaten zijn
zoals gedefinieerd
in Onderdeel C.9
hierboven)

[Het bedrag betaalbaar met betrekking tot de aflossing van de Notes zal worden
berekend op basis van de prestatie van [vul aan met inflatie index/inflatie
indeces][vul aan met buitenlandse wisselkoer(sen)] [vul aan met onderliggende
interestvoet(en)]].
[Het bedrag betaalbaar met betrekking tot de interest op de Notes zal worden
berekend
op
basis
van
een
[enkelvoudige][mand
van][inflatie
ind[ex][ices]][munteen[heid][heden]].]
[Gelieve ook Onderdeel C.18 te raadplegen.]
[Niet van toepassing – er zijn geen onderliggende referentieactiva van toepassing
op de Notes.]]

[C.16

Uitoefendatum /
finale
referentiedatum
van de afgeleide
effecten

De vervaldatum van de Notes valt op [] (de "Vervaldatum").]

(Voeg dit
Onderdeel C.16
enkel in, indien de
relevante Notes
Derivaten zijn
zoals gedefinieerd
in Onderdeel C.9
hierboven)
[C.17

Afwikkelingprocedure van
afgeleide
schuldeffecten

Deze Notes zijn contant af te wikkelen.]

(Voeg dit
Onderdeel C.17
enkel in, indien de
relevante Notes
Derivaten zijn
zoals gedefinieerd
in Onderdeel C.9
hierboven)
[C.18

Winst op afgeleide
schuldeffecten
(Voeg dit
Onderdeel C.18
enkel in, indien de

Zie onderdeel C.8 hierboven voor de rechten verbonden aan de Notes.
Zie onderdeel [C.9 hierboven voor informatie met betrekking tot de interest op de
Notes.
Interest
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relevante Notes
Derivaten zijn
zoals gedefinieerd
in Onderdeel C.9
hierboven)

[Vul aan met de relevante informatie van Onderdeel C.9 hierboven.]
Finale Aflossing
Tenzij eerder afgelost of afgekocht en geannuleerd, zal iedere Note door de
Emittent op de Vervaldatum aan een bedrag per Note berekend worden door de
Berekeningsagent dat gelijk zal zijn aan ofwel (a) het nominaal bedrag, (b) het
Berekeningsbedrag vermenigvuldigd met een aangegeven percentage of (c) de
relevante Finale Uitbetaling (het "Finale Aflossingsbedrag").
Het Finale Aflossingsbedrag van toepassing op de Notes is een bedrag per Note
gelijk aan [het nominaal bedrag][het Berekeningsbedrag vermenigvuldigd met [Vul
aan met percentage]][de Finale Uitbetaling].
De Notes zijn [FI FX Vanilla Notes][FI Inflation Notes]. Op deze basis, zal de
Finale Uitbetaling berekend zijn als volgt:
[Vul aan met formule, relevante waarde(s) en andere relevante bepalingen van de
Uitbetalingsvoorwaarden].
Vervroegde Aflossing
[Vul aan met de relevante informatie van Onderdeel C.9 hierboven.]
Automatische Vervroegde Aflossing
Indien [op enige Automatische Vervroegde Aflossing Waarderingsdatum] een
Geval van Automatische Vervroegde Aflossing zich voordoet [met betrekking tot
een Automatische Vervroegde Aflossing Waarderingsperiode], dan zullen de Notes
vervroegd worden afgelost aan het Automatische Vervroegde Aflossingsbedrag op
de Automatische Vervroegde Aflossingsdatum.
Het Automatische Vervroegde Aflossingsbedrag zal met betrekking tot elk
principaal bedrag van de Notes gelijk aan [] (het "Berekeningsbedrag") de
Automatische Vervroegde Aflossingsuitbetaling zijn [vul aan in geval van
Automatische Vervroegde Aflossing van Foreign Exchange (FX) Rate-Linked
Notes of in het geval van Standaard Automatische Vervroegde Aflossing: een
bedrag gelijk aan (i) het product van het Berekeningsbedrag en (ii) de som van []
(het “Automatische Vervroegde Aflossingspercentage”) en [] ( de “AER
Rate”) ] [ de Automatische Vervroegde Aflossingsuitbetaling].
De Automatische Vervroegde Aflossingsuitbetaling is [Target Automatische
Vervroegde Aflossing][FI Automatische Vervroegde Aflossing] [Standaard
Automatische Vervroegde Aflossing]. Op deze basis, zal de Automatische
Vervroegde Aflossingsuitbetaling berekend worden als volgt:
[Vul aan met formule, relevante waarde(s) en andere relevante bepalingen van de
Uitbetalingsvoorwaarden].]
Automatische Vervroegde Aflossingsuitbetaling
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"Geval van Automatische Vervroegde Aflossing" betekent dat [vul aan in het
geval van een Automatische Vervroegde Aflossing van Foreign Exchange (FX)
Rate-Linked Notes: het [Onderliggende Referentieniveau/ som van
het
Onderliggende
Referentieniveaus]
op
de
Automatische
Vervroegde
Aflossingsdatum [groter dan] [groter dan of gelijk aan] [kleiner dan] [kleiner dan
of gelijk aan] is aan [vul niveau in] (het “Automatische Vervroegde
Aflossingsniveau”) ] vul aan in het geval van een Target Automatische
Vervroegde Aflossing: de Cumulatieve Coupon gelijk is aan of hoger is dan []
(het "Automatische Vervroegde Aflossingspercentage")][vul aan in het geval
van een FI Automatische Vervroegde Aflossing: de [vul aan met het Onderliggende
Referentieniveau] gelijk is aan of groter is dan [] (het "Automatische
Vervroegde Aflossingspercentage Down") en lager is dan of gelijk is aan [] (het
Automatische Vervroegde Aflossingspercentage Up")][vul aan in het geval van
een FI Coupon Automatische Vervroegde Aflossing: het product van de interest
voet en de toepasselijke dagtelfractie met betrekking tot de Huidige Interestperiode
gelijk is aan of hoger is dan [] (het "Automatische Vervroegde
Aflossingspercentage")][ vul aan in het geval van een Standard Automatische
Vervroegde Aflossing: de [in het geval van een enkelvoudig onderliggend actief:
geef het Onderliggende Referentieniveau aan][vul aan in het geval van een mand
van onderliggende activa: Basket Prijs] [groter is dan][groter is dan of gelijk is
aan][lager is dan ][lager is dan of gelijk is aan] [vul aan met niveau] (het
"Automatische Vervroegde Aflossingsniveau")].
["Automatische Vervroegde Aflossingswaarderingsdatum" betekent [], onder
voorbehoud van aanpassing.]
["Automatische Vervroegde Aflossingwaarderingsperiode" betekent [].]
["Automatische Vervroegde Aflossingsdatum"] betekent de Interest Betaatdatum
die
onmiddellijk
volgt
op
de
Automatische
Vervroegde
Aflossingswaarderingsdatum waarop een Geval van Automatische Vervroegde
Aflossing plaatsvindt.]
["Basket Prijs" betekent, met betrekking tot een Automatische Vervroegde
Aflossingswaarderingsdatum, een bedrag bepaald door de Berekeningsagent dat
gelijk is aan de som van de waarden voor iedere onderliggende referentie als het
product van (a) [geef het Onderliggende Referentieniveau aan] van dergelijke
onderliggende
referentie
op
dergelijke
Automatische
Vervroegde
Aflossingswaarderingsdatum en (b) het relevante gewicht.]
["Cumulatieve Coupon" betekent, met betrekking tot een Automatische
Vervroegde Aflossingswaarderingsdatum, (a) de som van de waarden berekend
voor iedere interestperiode voorafgaand aan de Huidige Interestperiode als het
product van (i) de interestvoet en (ii) de toepasselijke dagtelbreuk, in elk gevalvoor
dergelijke interestperiode plus (b) het product van (i) de interestvoet en (ii) de
toepasselijke dagtelbreuk, in elk geval voor de Huidige Interestperiode.]
["Huidige Interestperiode" betekent, met betrekking tot een Automatische
Vervroegde Aflossingswaarderingsdatum, de interestperiode gedurende dewelke
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dergelijke Automatische Vervroegde Aflossingswaarderingsdatum valt.]
[Vul aan voor de Dubbele Munteenheid Aflossing Notes: Alle berekende, af te
lossen bedragen worden geconverteerd in de Vereffeningsmunteenheid tegen [vul
aan met vaste wisselkoers of wisselkoers aan (met inbegrip van enige wisselkoers
waaruit de relevante wisselkoers is afgeleid), eventuele bronnen op basis van
dewelke zulke wisselkoers is bepaald en tijd/datum wanneer zulke wisselkoers zal
worden bepaald inbegrepen].]
[De bepalingen hierboven kunnen worden bijgesteld zoals voorzien in de algemene
voorwaarden van de Notes om gebeurtenissen in rekening te nemen met betrekking
tot de Bepaalde Munteenheid of Vereffeningsmunteenheid. Dit kan leiden tot
vertragingen in de hoofdsombetaling of tot betalingen in een andere munteenheid
dan verwacht. In zulke omstandigheden, kunnen Notehouders verplicht worden om
bepaalde informatie aan de Emittent te bezorgen (met inbegrip van, inter alios, het
aangeven van een rekening waarop ze de relevante munteenheid kunnen
ontvangen), en betalingen van de Emittent kunnen vertraagd worden of de Emittent
kan worden ontlast van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de Notes,
indien de Notehouders nalaten om de gevraagde informatie te verschaffen binnen
de vooropgestelde periode. ]]

[C.19

Uitoefenprijs/finale
referentieprijs van
het onderliggende

[Niet van toepassing, er is geen finale referentieprijs voor de Onderliggende
Waarde.] [De finale referentieprijs van de Onderliggende Referentie zal worden
bepaald in overeenstemming met de waarderingsmechanismen uiteengezet in
Onderdeel C.18 hierboven, naar gelang het geval.]]

(Voeg dit
Onderdeel C.19
enkel in, indien de
relevante Notes
Derivaten zijn
zoals gedefinieerd
in Onderdeel C.9
hierboven)
[C.20

Type
onderliggende

Eén of meer buitenlandse wisselkoersen, inflatie index en/of onderliggende
interestvoet.

(Voeg dit
Onderdeel C.20
enkel in, indien de
relevante Notes
Derivaten zijn
zoals gedefinieerd
in Onderdeel C.9
hierboven)

De onderliggende referentie(s) met betrekking tot de Notes [is/zijn]
[een][enkelvoudige/mand
van]
[buitenlandse
wisselkoers[en]][inflatie
ind[ex][ices]][onderliggende interestvoet[en]]. [Niet van toepassing – er zijn geen
onderliggende referentieactiva van toepassing op de Notes.]]

Risico's
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D.2

Voornaamste
risico's met
betrekking tot de
Emittent en de
Garantieverstrekker

Bij de aankoop van Notes nemen investeerders het risico op zich dat de relevante
Emittent en/of, indien BP2F de Emittent is, de Garantieverstrekker, insolvabel kan
worden of anderszins niet in staat zijn om of niet wensen alle betalingen met
betrekking tot de Notes [of volgens de waarborg] te verrichten. In het geval van een
faillissement van BNPPF of BP2F, naar gelang het geval, of indien zij anderszins
niet in staat is om of niet wensen de Notes af te lossen wanneer de aflossing
verschuldigd is, dan kan de belegger geheel of een deel van zijn investering in de
Notes verliezen.
Er bestaat een uitgebreide reeks aan factoren, waarbij elke factor apart of alle
factoren samen zouden kunnen resulteren in het onvermogen van de relevante
Emittent en de Garantieverstrekker, waar van toepassing, om alle betalingen met
betrekking tot de Notes te verrichten. Het is niet mogelijk om al deze factoren te
identificeren of om te bepalen welke factoren zich het meest waarschijnlijk kunnen
voordoen, aangezien de Emittent en de Garantieverstrekker mogelijks niet op de
hoogte zijn van alle relevante factoren en bepaalde factoren waarvan zij op dit
moment achten dat deze niet wezenlijk zijn, toch wezenlijk kunnen worden als
gevolg van het optreden van gebeurtenissen buiten de invloed of controle van de
Emittent en/of de Garantieverstrekker. De Emittenten en de Garantieverstrekker
hebben een aantal factoren bepaald die wezenlijk een negatieve invloed zouden
kunnen hebben op hun activiteiten en hun vermogen om betalingen te verrichten
volgens de Notes. Deze factoren zijn:
[BNPPF/de Garantieverstrekker]:
Het volgende is een samenvatting van enkele van de bijkomende
investeringsoverwegingen met betrekking tot de activiteiten van BNPPF:
Moeilijke markt- en economische omstandigheden, waaronder onder andere
bezorgdheden omtrent het vermogen van bepaalde landen in de eurozone om hun
schuldverplichtingen te herfinancieren, zou in de toekomst een wezenlijke
negatieve invloed kunnen hebben op de omgeving waarin financiële instellingen
actief zijn en dus ook op de financiële positie, bedrijfsresultaten en risicokosten van
BNPPF.
Wetgevende en regelgevende maatregelen genomen als antwoord op de
wereldwijde financiële crisis kunnen een significante impact hebben op BNPPF en
de financiële en economische omgeving waarin het actief is.
De toegang van BNPPF tot en de kost van financiering kunnen negatief beïnvloed
worden door een verdere verslechtering van de crisis omtrent staatsschuld in de
Eurozone, de verslechterende economische omstandigheden, verdere
ratingverlagingen,
hogere
kredietspreiding
of
andere
factoren.
Een milieu met langdurige lage rentevoeten houdt inherente systematische risico’s
in.
De aanhoudende lage interesten dragen bij tot inherente systeemrisico’s.
De

degelijkheid

en het
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marktdeelnemers kunnen een negatieve invloed hebben op BNPPF.
BNPPF kan significante verliezen lijden op haar handelsinvesteringsactiviteiten omwille van marktfluctuaties en volatiliteit.

en

Een substantiële toename in nieuwe provisies of een daling van het niveau van
voorheen aangehouden provisies kan een negatieve invloed hebben op de
operationele resultaten van BNPPF en haar financiële positie.
BNPPF kan minder inkomsten genereren van haar brokerage-activiteiten en andere
activiteiten die gebaseerd zijn op commissielonen en vergoedingen gedurende een
verminderde marktactiviteit.
BNPPF’s hedging-strategieën kunnen mogelijks verliezen niet voorkomen.
Aanzienlijke wijzigingen in de interestvoet kunnen een negatieve invloed hebben
op de inkomsten of winstgevendheid van BNPPF.
Langdurig verminderde marktactiviteit kan liquiditeit in de markten verminderen,
wat het moeilijker maakt om activa te verkopen en wat mogelijk tot aanzienlijke
verliezen
kan
leiden.
BNPPF is onderworpen aan uitgebreide en evoluerende regelgevende regimes in de
landen en regio’s waar het actief is.
Ondanks BNPPF's beleid inzake risiso-management, -procedures en -methodes,
kan het nog steeds blootgesteld worden aan ongeïdentificeerde of nietgeanticipeerde risico's die tot aanzienlijke verliezen kunnen leiden.
Ook al worden de operationele risico's beheerd in elk van BNPPF's activiteiten,
deze risico's blijven inherent deel uitmaken van alle activiteiten van BNPPF.
BNPPF heeft een aanzienlijk blootstelling aan tegenpartijrisico en systeemrisico's.
De competitieve positie van BNPPF kan beschadigd worden indien haar reputatie
beschadigd wordt.
Een onderbreking van of een verstoring van de informatiesystemen van BNPPF
kan resulteren in ingrijpende verliezen van cliënten- of klanteninformatie,
aantasting van de reputatie van BNPPF en leiden tot financiële verliezen.
Geschillen of andere procedures of acties kunnen een negatieve impact hebben op
de activiteiten, de financiële situatie en de bedrijfsresultaten van BNPPF.
Onzekerheid verbonden aan eerlijke boekhoudkundige waarde en het gebruik van
ramingen.
Een verslechtering van de kredietwaardigheid van BNP Paribas of van diens
kwaliteit van schuld kan een negatieve impact hebben op BNPPF.
Onvoorziene externe gebeurtenissen kunnen de activiteiten van BNPPF
onderbreken en ingrijpende verliezen en bijkomende kosten met zich meebrengen.
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BNPPF kan grote boetes en andere administratieve en strafrechtelijke straffen
opgelegd krijgen wegens niet-naleving van toepasselijke wetten en voorschriften en
kan ook verliezen lijden in gerelateerde [of niet-gerelateerde] geschillen met
privépartijen.
Intense competitie in de financiële dienstensector kan een negatieve invloed hebben
op de inkomsten en winstgevendheid van BNPPF.]
Aanpassingen aan het draagvermogen van de effecten- en derivatenportefeuilles
van BNPPF en de eigen schuld van BNPPF zouden een impact kunnen hebben op
zijn netto inkomsten en eigen vermogen.
De verwachte wijzigingen in de boekhoudingsregels met betrekking tot financiële
instrumenten zouden een impact kunnen hebben op de balans van BNPPF en
reglementaire kapitaalratio’s en leiden tot bijkomende kosten.
Risico’s die verband houden met de implementatie van de strategische plannen van
de BNPP-groep.
[BP2F:
Het volgende is een samenvatting van enkele van de bijkomende
investeringsoverwegingen met betrekking tot de activiteiten van BP2F:

[D.3

De belangrijkste
risico's met
betrekking tot de
Notes

(a)

De primaire kredietbescherming voor Notes uitgegeven door BP2F zal
voortvloeien uit garanties verschaft door BNPPF.

(b)

BP2F’s vermogen om betalingen te verrichten onder de Notes kan
afhangen van de bedrijfsresultaten van die bedrijven waaraan de
opbrengsten van de Notes zijn geleend.

(c)

de mogelijkheid van BP2F om haar verbintenissen uit te voeren met
betrekking tot de gestructureerde opbrengst op gestructureerde effecten
kan afhankelijk zijn van de mogelijkheid van haar hedging counterparties
om hun verplichtingen onder de hedging te voldoen.

(d)

De financiële omstandigheden van de operationele bedrijven waaraan de
opbrengsten van de Notes zijn geleend kunnen verslechteren en dit ken een
impact hebben op het vermogen van BP2F om betalingen te verrichten
onder de Notes die ze uitgeeft.

(e)

Tijdens verslechterde of uitdagende economische kan het voor BP2F
moeilijk zijn om verdere financiering op te halen.

(f)

Fiscale regels in Luxemburg op de "Transfer pricing" creëren bijkomende
kosten die van tijd tot tijd variëren.]

[Er zijn bepaalde factoren die wezenlijk zijn voor de doeleinden van het evalueren
van de marktrisico's geassocieerd met de Notes uitgegeven onder het Programma,
waaronder het risico dat [de Notes die een hefboom (leverage) bevatten een hoger
niveau van risico dragen en wanneer er verliezen zijn op dergelijke Notes, deze
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(Voeg dit
Onderdeel D.3 niet
in, indien de
relevante Notes
Derivaten zijn
zoals gedefinieerd
in Onderdeel C.9
hierboven)

verliezen hoger kunnen zijn dan verliezen van een gelijkaardig schuldinstrument
dat geen dergelijke hefboom (leverage) bevat;][de handelsprijs van de Notes
beïnvloed kan zijn door een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de
prijs van de relevante onderliggende referentie(s), tijd tot aan het verval of de
aflossing en de volatiliteit en dergelijke factoren betekenen dat de handelsprijs van
de Notes beneden het Finale Aflossingsbedrag kan vallen,][de blootstelling tot de
onderliggende referentie in vele gevallen kan verwezenlijkt worden door de
betrokken Emittent door het aangaan van hedging-afspraken en dat, met betrekking
tot Notes verbonden aan een onderliggende referentie, potentiële beleggers
blootgesteld zijn aan de naleving van deze hedging-afspraken en gebeurtenissen die
een invloed kunnen hebben op de hedging-afspraken en dat bijgevolg het
plaatsvinden van een van deze gebeurtenissen de waarde van de Notes kan
beïnvloeden,][de Notes een minimum verhandelingsaantal kunnen hebben en
indien, na een overdracht van enige Notes, een Notehouder minder Notes aanhoudt
dan het specifieke minimum verhandelingsaantal, dergelijke Houder niet toegelaten
zal zijn om de overblijvende Notes over te dragen vóór hun verval of aflossing,
naar gelang het geval, zonder eerst genoeg bijkomende Notes te hebben aangekocht
om het minimum verhandelingsaantal aan te houden, een Notehouder die minder
Notes aanhoudt dan het specifieke minimum verhandelingsaantal kan benadeeld
worden indien definitieve Notes worden uitgeven] [een bijkomende verstoring of
een mogelijke bijkomende verstoring plaatsvindt die kan leiden tot een aanpassing
van de Notes of de vervroegde aflossing of die ertoe kan leiden dat het bedrag
betaalbaar op de geplande aflossing anders is dan het bedrag verwacht om betaald
te worden op de geplande aflossing, en een bijkomende verstoring en/of een
optionele bijkomende verstoring dus een negatieve invloed kan hebben op de
waarde en liquiditeit van de Notes,][[kosten en] belastingen dienen te worden
betaald op de Notes,][de Wereldwijde Notes worden gehouden door of voor
rekening van de vereffeningsinstellingen, waardoor beleggers zich op hun
procedures voor overdracht, betaling en communicaties met de Emittent [en de
Garantieverstrekker] dienen te vertrouwen. [De Emittent [en de
Garantieverstrekker] zullen aan hun betalingsverplichtingen onder de Notes in
[globale/gedematerialiseerde] vorm voldoen [door betalingen te doen aan de
relevante [gemeenschappelijke] [depositaris/safekeeper] voor de relevante
vereffeningsinstelling voor verdere distributie naar hun rekeninghouders.] [De
Emittent [en de Garantieverstrekker] dragen geen verantwoordelijkheid voor de
goede prestatie door de vereffeningsinstellingen verbonden aan de betalingen
gemaakt in verband met de Notes binnen enig relevante vereffeningsinstelling,][de
Notes kunnen afgelost worden in het geval van onwettigheid of overmacht en zulke
annulering of aflossing tot gevolg kan hebben dat een belegger geen winst kan
realiseren op een investering in de Notes,][de bepalingen omtrent de vergaderingen
van Notehouders toelaten aan bepaalde meerderheden om alle Notehouders te
verbinden,][enige gerechtelijke beslissing of verandering in de bestuurlijke praktijk
of wijziging van het Engels recht na de datum van dit Basisprospectus een
significante negatieve invloed kan hebben op de waarde van de Notes die erdoor
worden beïnvloed,][een verlaging van de rating, indien voorhanden, toegewezen
aan uitstaande schuldinstrumenten van de Emittent of de Garantieverstrekker
(indien van toepassing) bij een kredietbeoordelingsagentschap kan resulteren in een
verlaging van de handelswaarde van de Notes,][bepaalde belangenconflicten zich
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kunnen voordoen (zie Onderdeel E.4 hieronder),][de enige manier waarop een
houder waarde kan realiseren op de Notes voor de Vervaldatum is het verkopen
van de Notes aan de toepasselijke marktprijs op een beschikbare secundaire markt
en dat er mogelijk zo geen secundaire markt voor Notes bestaat (wat zou betekenen
dat een belegger moet uitvoeren of moet wachten tot de aflossing van de Notes om
een grotere waarde te realiseren van de verhandelingswaarde),] en de algemene
voorwaarden van de Notes bepalingen bevatten die hun aanpassing kunnen toelaten
zonder toelating van alle beleggers.
[Daarbovenop zijn er specifieke risico’s verbonden aan de Achtergestelde Notes
inclusief, maar zonder beperking, dat de Emittent ’s verplichtingen achtergesteld
worden (betekenend dat de schuld rang inneemt na de andere schulden) en er
bestaat een reëel risico dat een belegger in achtergestelde Notes het geheel of een
gedeelte van zijn investering zal verliezen indien de Emittent insolvabel wordt[,
beleggers in achtergestelde Notes hebben beperkte rechten om de Notes
onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar te verklaren] [, interestbetalingen op
achtergestelde Notes kunnen worden uitgesteld en zulke uitstelling zal mogelijks
een negatief effect hebben marktprijs van de achtergestelde Notes][, achtergestelde
Notes kunnen aangetast worden door verliesabsorptie op de algemene toepassing
van het instrument van de inbreng van de particuliere sector (bail-in tool) of in
geval van niet-levensvatbaarheid van de Emittent [of Garantiegever, in
voorkomend geval]][, Achergestelde Tier 2 Notes zijn achtergestelde
verplichtingen die niet voorzien in gevallen van wanprestatie, andere dan in geval
van een ontbinding of vereffening, die versnelling van betalingen toelaten] [, de
eventuele secundaire markt in Achtergestelde Tier 2 Notes kan een verhoogd
gebrek aan liquiditeit vertonen].]
Daarbovenop zijn er specifieke risico's verbonden aan de Notes die gebonden zijn
aan een onderliggende referentie en een investering in dergelijke Notes zal enkele
aanzienlijke risico's omvatten die niet geassocieerd worden met een investering in
een conventioneel schuldinstrument. Risicofactoren verbonden aan dergelijke
Notes omvatten: [Voeg toe in het geval van Inflatie-Index Gebonden Notes:
blootstelling aan een inflatie-index, marktstoring,][Voeg toe in het geval van
Buitenlandse Wisselkoers (FX) Gebonden Notes: blootstelling aan een buitenlandse
wisselkoers, marktrisico's vergelijkbaar met een rechtstreekse munteenheid
investering, markstoring][Voeg toe in het geval van Onderliggende Interestvoet
Gebonden Notes: blootstelling aan een interestvoet][, de houder zal geen vordering
hebben tegen de relevante onderliggende referentie met betrekking tot de Notes][en
dat de Emittent na een uitgifte geen informatie met betrekking tot de onderliggende
referentie ter beschikking zal stellen.]
Er zijn specifieke risico’s verbonden aan de Dubbele Munteenheid Notes, inclusief,
maar zonder beperking, bloostelling aan bewegingen in munteenheid wisselkoersen
dat kan resulteren in belangrijke fluctuaties in de waarde van de Notes, dat
[interestbetalingen] [en][/][of] [hoofdsombetalingen] kunnen plaatsvinden op
verschillend tijdstip of in een verschillende munteenheid dan verwacht, [dat
beleggers geen voordeel zullen genieten van gunstige veranderingen in
wisselkoersen gedurende de termijn van de Dubbele Munteenheid Notes], dat de
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marktprijs van de Notes volatiel kunnen zijn en dat Notehouders, in
omstandigheden waarin het niet mogelijk is om [interestbetalingen] [en][/][of]
[hoofdsombetalingen] in de Vereffeningsmunteenheden te doen, [geen interest
zullen ontvangen] [en mogelijks] de gehele of een belangrijk gedeelte van de
hoofdsom zullen verliezen, dat Notehouders mogelijks bijkomende informatie
zullen moeten specifiëren om de relevante munteenheid te ontvangen en indien zij
nalaten dit te doen binnen een vooropgestelde periode, kunnen als gevolg hiervan
betalingen van de Emittent vertraagd worden of de Emittent kan worden ontlast van
zijn betalingsverplichtingen, vereffening in de Vereffeningsmunteenheid kan
resulteren in een lager rendement dan als de vereffening gedaan was geweest in de
Bepaalde Munteenheid omwille van wisselkoersrisico.]
[Verder zijn er ook specifieke risico's verbonden aan Notes verbonden aan een
onderliggende referentie uit een groei- of ontwikkelende markt (waaronder, maar
niet beperkt tot, risico's geassocieerd met politieke en economische onzekerheid,
negatief overheidsbeleid, beperkingen op buitenlandse investeringen en de
converteerbaarheid van munteenheden, schommelingen van wisselkoersen,
mogelijke lagere niveaus van openbaarheid en regelgeving en onzekerheden met
betrekking tot de status, interpretatie en toepasselijkheid van wetgeving,
toegenomen kosten inzake bewaargeving en administratieve moeilijkheden en een
hogere kans op het voorvallen van een geval van storing of aanpassing). Notes die
verhandeld worden in groei- of ontwikkelende landen hebben de neiging minder
liquide en de prijs van dergelijke instrumenten minder volatiel te zijn.]
[Vul aan indien “FX Settlement Disruption” als toepasselijk is aangewezen: In
bepaalde omstandigheden (waaronder, zonder beperking, ten gevolge van
beperkingen op convertibiliteit van de munteenheid en overdrachtsbeperkingen), is
het mogelijks niet mogelijk voor de Emittent om betalingen uit te voeren op de
Notes in de Vereffeningsmunteenheid bepaald in de toepasselijke
Eindvoorwaarden. In deze omstandigheden, kan de hoofdsom- en/of de
interestbetaling plaatsvinden op een verschillend tijdstip en/of gedaan worden in
USD en de marktprijs van zulke Notes kan volatiel zijn.]
[In bepaalde omstandigheden kunnen Notehouders de volledige waarde op hun
investering verliezen.]]]

[D.6

Risicowaarschuwing
(Voeg dit
Onderdeel D.6 in,
indien de relevante
Notes Derivaten
zijn zoals
gedefinieerd in
Onderdeel C.9
hierboven)

[Vul aan met de relevante informatie van Onderdeel D.3 hierboven.]
Beleggers kunnen een deel van of geheel hun investering in de Notes verliezen als
een gevolg van de voorwaarden van de Notes.]

Aanbod

35

Element

Title

E.2b

Redenen voor het
aanbod en gebruik
van de opbrengst

De netto-opbrengst van iedere uitgifte van Notes door BNPPF zal gebruikt worden
door BNPPF om mede te voldoen hun financieringsvereisten en voor hun
algemene ondernemingsdoeleinden en de netto-opbrengst van iedere uitgifte van
Notes door BP2F zal aan BNPPF geleend worden om voor dezelfde doeleinden te
gebruiken.

E.3

Voorwaarden van
het aanbod

Onder het Programma, kunnen de Notes aan het publiek worden aangeboden in een
Niet-vrijgesteld Aanbod in België, Frankrijk, Luxemburg en/of Nederland.
De voorwaarden van elk aanbod van Notes zullen worden vastgesteld bij
overeenkomst tussen de relevante Emittent en de betrokken Dealers op het tijdstip
van de uitgifte. Een belegger die van plan is Notes te verwerven of die Notes
verwerft naar aanleiding van een Niet-vrijgesteld Aanbod van een Gemachtigde
Aanbieder, zal dit doen, en de aanbiedingen en de verkopen van deze Notes aan
een Belegger door een dergelijke Gemachtigde Aanbieder zullen worden gedaan,
in overeenstemming met alle voorwaarden en andere afspraken tussen dergelijke
Gemachtigde Aanbieder en dergelijke Belegger ook wat betreft de prijs, de
toewijzingen en de vereffeningsafspraken.
[Deze uitgifte van Notes wordt aangeboden door middel van een Niet-vrijgesteld
Aanbod in [vul aan met bepaalde landen].]
De uitgifteprijs van de Notes is [] procent van hun principaal bedrag dat
betaalbaar zal zijn in [vul aan met Vereffeningsmunteenheid] berekend op basis
van [[de volgende wisselkoers: [vul aan met Bepaalde-/Vereffeningsmunteenheid]
per [vul aan met Bepaalde-/Vereffeningsmunteenheid] [vul aan met vaste
wisselkoers of wisselkoers aan (met inbegrip van enige wisselkoers waaruit de
relevante wisselkoers is afgeleid), eventuele bronnen op basis van dewelke zulke
wisselkoers is bepaald en tijd/datum wanneer zulke wisselkoers zal worden
bepaald inbegrepen].]
[Vat de voorwaarden van enig publiek aanbod samen, zoals uiteengezet in
paragrafen 8(g) en 10 van Deel B van de Eindvoorwaarden te kopiëren.]]

E.4

Belang van
natuurlijke
personen en
rechtspersonen
betrokken bij de
uitgifte/aanbod

De betrokken Dealers kunnen vergoedingen krijgen in verband met enige uitgifte
van Notes onder het Programma. Enige dergelijke Dealer en diens verbonden
ondernemingen kunnen betrokken zijn geweest, en in de toekomst betrokken
worden, bij investeringsbankieren en/of commerciële bancaire transacties met, en
mogelijks andere diensten uitvoeren voor, BNPPF en/of BP2F en/of hun
verbonden ondernemingen in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening.
De [Dealers/Managers] zullen in totaal een commissie van [] procent van het
principaal bedrag van de Notes worden betaald. Enige [Dealer/Manager] en zijn
verbonden ondernemingen is mogelijks betrokken geweest, of zal in de toekomst
mogelijks betrokken zijn in investment banking en/of commercial banking
transacties met, en hebben mogelijks andere diensten geleverd aan,
[BNPPPF]/[BP2F] [en de Garantieverstrekker] en [haar]/[hun] respectieve
verbonden ondernemingen in de context van hun gewoonlijke economische
activiteiten.
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[Anders dan uiteengezet hierboven,[ en onder voorbehoud van [],] heeft, voor
zover [BNPPF] [en] [BP2F] [weet/weten], geen persoon die betrokken is in de
uitgifte van de Notes, een aanzienlijk belang in het aanbod, inclusief
belangenconflicten.]

E.7

Kosten
aangerekend aan de
belegger door
BNPPF of BP2F,

Niet van toepassing – Er zullen aan investeerders geen kosten worden aangerekend
door de Emittent.
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