
• Een beleggingstermijn van 6 jaar.

• Inschrijvingsprijs inclusief instapkosten: 102% van de nominale waarde (d.w.z. EUR 1020 per coupure).

•  Vervroegde terugbetaling mogelijk naar goeddunken van de emittent van 100% van het kapitaal plus een coupon waarvan 
de waarde elk jaar stijgt en van bij het begin bekend is, en dit vanaf het derde jaar, behalve in geval van faillissement of risico 
op faillissement van BNP Paribas S.A. (emittent). Indien de emittent beslist over te gaan tot vervroegde terugbetaling van 
het product, zal hij dat waarschijnlijk op het einde van de looptijd van het product doen en in geval van een sterke stijging 
van de onderliggende waarde of een daling van zijn financieringsrente.

•  Het bedrag van de terugbetaling en het rendement zijn gekoppeld aan de index Solactive Human Capital World MV (Price), 
een index die bestaat uit 50 aandelen van internationale bedrijven die geselecteerd worden op basis van ecologische, 
sociale en governancecriteria (ESG) EN over een strategie beschikken waarin het menselijke kapitaal gevaloriseerd wordt.

•  Risico op kapitaalverlies bij een daling van de index op de eindvervaldag. Het potentiële verlies is echter beperkt 
tot maximaal 10%1. Zelfs bij een sterkere daling van de index wordt op de eindvervaldag dus ten minste 90% van de 
nominale waarde van het kapitaal (d.w.z. EUR 900 per coupure) terugbetaald, behalve in geval van faillissement of risico 
op faillissement van de emittent.

• In geval van een stijging van de index, is de terugbetalingspremie gelijk aan 100% van de stijging van de index.

(1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke belastingen. Behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent.

We raden u aan om de juridische documentatie (zoals gedefinieerd in dit document) aandachtig te lezen voordat u in dit 
product belegt. Indien u een klacht hebt, kunt u het gedeelte "Klachtendienst" op pagina 11 van dit document raadplegen.
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Type belegging BNP Paribas S.A. (FR) Callable Green Certificate 2027 is een afgeleid instrument 
dat wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. Door erop in te schrijven maakt u geld 
over aan de emittent, die zich er niet toe verbindt om in elk geval 100% van de 
nominale waarde van het kapitaal op de eindvervaldag terug te betalen. Bovendien 
loopt u in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent het risico 
de bedragen waarop u recht hebt niet terug te krijgen en het nominale bedrag op de 
eindvervaldag niet te kunnen recupereren.

Ecologische 
projecten
ondersteunen

Veel internationale bedrijven uit diverse sectoren zijn zich bewust van de rol die voor 
hen weggelegd is in de strijd tegen de klimaatverandering en zijn hun economische 
model al beginnen te hertekenen om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. Maar dat 
engagement is lang niet voldoende. Alle bedrijven zullen hetzelfde moeten doen, 
met of tegen hun zin.
Met de opbrengst van de uitgifte van BNP Paribas S.A. (FR) Callable Green Certificate 
2027 kan BNP Paribas in verschillende regio’s van de wereld projecten financieren 
die bijdragen aan de energietransitie en de strijd tegen de klimaatverandering.

Doelstelling  
van het product

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk 
te begrijpen kan zijn. Uw potentiële rendement is namelijk gekoppeld aan het 
rendement van de index Solactive Human Capital World MV (Price). Aangezien u niet 
rechtstreeks belegt in de aandelen die deel uitmaken van de index, stelt u uw kapitaal 
dus niet bloot aan het hoge risico van dergelijke activa. Integendeel, u weet vanaf 
het begin dat, wanneer de index op de eindvervaldag is gedaald, het kapitaalverlies 
beperkt blijft tot maximaal 10%, zelfs als de index sterker is teruggevallen. Als de index 
daarentegen is gestegen ten opzichte van zijn oorspronkelijke niveau, krijgt u een 
terugbetalingspremie die gelijk is aan 100% van de stijging van de index.

Beschrijving  
van de index 
Solactive Human 
Capital World MV 
(Price)

De index Solactive Human Capital World MV (Price) is het resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen Solactive en Vigeo Eiris.

•  Vigeo Eiris is een onafhankelijk internationaal bureau dat ESG-onderzoek verricht 
en ESG-diensten verleent (milieu, maatschappij en governance) voor beleggers, 
verenigingen en private en publieke organisaties.

•  Solactive, dat in 2007 werd opgericht, is een Duitse specialist in de ontwikkeling, 
de berekening en het beheer van financiële-marktindices.

Meer informatie over deze twee partners is terug te vinden op www.vigeo.com en 
www.solactive.com

De index Solactive Human Capital World MV (Price) werd in augustus 2017 
geïntroduceerd en weerspiegelt de beursprestaties van 50 internationale bedrijven, 
die geselecteerd worden op basis van een methode die leidt tot een geografisch 
gediversifieerde portefeuille van internationale aandelen die een hogere score 
hebben dan de gemiddelde score van hun regio, zowel op ecologisch, sociaal en 
governancegebied (ESG) als op het vlak van de valorisering van menselijk kapitaal, 
en die een relatief hoog verwacht dividendenrendement hebben en samen een 
portefeuille met de laagst mogelijke volatiliteit vormen.

De samenstelling van de index wordt om de drie maanden herzien, zodat aandelen die niet 
langer aan de financiële en/of duurzaamheidscriteria voldoen, kunnen worden geschrapt.

De index Solactive Human Capital World MV (Price) waaraan het Certificaat 
gekoppeld is, is een index van het "Price"-type. Dat betekent dat de dividenden 
die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index is samengesteld, niet 
worden herbelegd in de index en bijgevolg geen rechtstreekse invloed hebben 
op de prestatie ervan.

U kunt de samenstelling van de index Solactive Human Capital World MV (Price) 
en de evolutie ervan volgen op https://www.solactive.com/indices/?se= 
1&index=DE000SLA3UH0.

Door de coronacrisis zien sommige bedrijven zich gedwongen hun dividend 
te verlagen, uit te stellen of tijdelijk op te schorten. Hoewel dividenden in een 
index van het type “Price” niet in de index worden herbelegd (wat wel het geval 
is bij een index van het type “Total Return”), kan de verlaging, het uitstel of de 
opschorting van dividenden een impact hebben op de evolutie van de index.  
De omvang en de duur van die impact zijn moeilijk in te schatten.2

www.vigeo.com
www.solactive.com
https://www.solactive.com/indices/?se=
1&index=DE000SLA3UH0
https://www.solactive.com/indices/?se=
1&index=DE000SLA3UH0


Een belegging die bijdraagt aan het milieu
BNP Paribas S.A. (FR) Callable Green Certificate 2027 heeft een innovatief kenmerk: uw kapitaal zal worden gebruikt voor de 
financiering van projecten die een positieve impact hebben op het milieu. BNP Paribas zal met het opgehaalde kapitaal projecten 
financieren die de klimaatverandering helpen te bestrijden om zo bij te dragen aan de energietransitie. Op die manier dragen 
beleggers met hun belegging een steentje bij voor het milieu.

Dit afgeleide instrument voldoet aan de voorwaarden voor groene obligaties (Green Bond Framework) van BNP Paribas S.A., dat 
werd opgesteld op basis van de principes voor groene obligaties (Green Bond Principles) van de International Capital Markets 
Association (ICMA), zoals bevestigd werd door het tweede advies van ISS-Oekom, een onafhankelijke externe onderzoeksdienst.

BNP Paribas S.A. doet zijn uiterste best om het opgehaalde kapitaal in verschillende regio’s van de wereld te gebruiken voor initiatieven 
of activiteiten die ten goede komen aan het milieu, door leningen te verstrekken aan actoren die daarvoor in aanmerking komen.

BNP Paribas S.A. verzekert de opvolging van het gebruik van het kapitaal. De netto-opbrengst van de uitgifte van BNP Paribas 
S.A. (FR) Callable Green Certificate 2027 wordt tijdens de looptijd van het afgeleide instrument belegd in een unieke reeks in 
aanmerking komende groene activa voor de financiering van de projecten die BNP Paribas S.A. vooraf heeft bepaald. Zolang 
de netto-opbrengst van BNP Paribas S.A. (FR) Callable Green Certificate 2027 niet helemaal is belegd of herbelegd, naargelang 
het geval, in groene activa die daarvoor in aanmerking komen, belegt de emittent het saldo van de netto-opbrengst geheel naar 
eigen goeddunken in cash en/of cashequivalenten en/of andere liquide verhandelbare instrumenten.

De emittent verbindt zich ertoe al het mogelijk te doen om het terugbetaalde kapitaal van leningen of andere financieringsvormen 
die niet langer een in aanmerking komende belegging vormen, te herbeleggen met het oog op de financiering van nieuwe in 
aanmerking komende groene activa.

BNP Paribas informeert de beleggers continu over het gebruik van de netto-opbrengst van de uitgifte van BNP Paribas S.A. (FR) 
Callable Green Certificate 2027 via zijn interne informatiesystemen, in het bijzonder zijn website.

Dit afgeleide instrument combineert dus een potentieel financieel rendement met een positieve 
impact op het milieu
Daarbij aanvaardt de belegger het risico op het verlies van een deel van of het volledige kapitaal, tijdens de looptijd en op de eindvervaldag.
Voor meer informatie over de milieuprojecten en het Green Bond Framework van BNP Paribas, zie https://invest.bnpparibas.
com/en/green-bond-issues (alleen in het Engels).

Bron: BNP Paribas, 13/10/2020

Hernieuwbare           
energie

 Openbaar 
vervoer

Energie- 
efficiëntie

        Waterzuiveringen 
-beheer

Recyclage

BNP Paribas S.A. sluit echter de volgende sectoren uit: defensie, palmolie, papierpulp, kernenergie, energieproductie 
op basis van steenkool, mijnbouw, onconventionele olie- en gaswinning en tabak.

Elk jaar publiceert BNP Paribas een rapport waarmee het beleggers informeert over het bedrag van de in 
aanmerking komende groene activa en het gebruik van het kapitaal en een stand van zaken geeft voor 
verschillende maatstaven voor de impact op het milieu. Dat verslag is voor iedereen beschikbaar op de website 
van de emittent: https://invest.bnpparibas.com/en/sustainable-development/green-bond-issues. 

De activa worden door het Comité voor Groene Obligaties van BNP Paribas S.A. 
geselecteerd uit de bestaande activa met behulp van interne filters. Die selectie wordt 
vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke, externe onderzoeksdienst (ISS-Oekom), 
die een tweede advies afgeeft. Ten slotte worden de geselecteerde activa die in aanmerking 
komen vóór de uitgifte gecontroleerd door een externe auditeur (Ernst & Young).

BNP Paribas S.A. evalueert de in aanmerking komende projecten conform zijn 
procedures inzake klantcontrole (KYC - Know Your Customer), kredietrisico en 
maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid.

De projecten worden gekozen op basis van hun positieve impact op het milieu en kunnen 
tot uiteenlopende sectoren behoren, zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, 
openbaar vervoer, waterzuivering en -beheer en recyclage.
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INDICE SOLACTIVE HUMAN 
CAPITAL WORLD MV (PRICE)

(1)  Meer informatie over de methodologie die door Vigeo Eiris wordt toegepast, is terug te vinden op de volgende internetpagina:  
http://vigeo-eiris.com/about-us/methodology-quality-assurance/. 

(2)  Meer informatie over de scores is terug te vinden op de volgende internetpagina: http://vigeo-eiris.com/wp-content/
uploads/2019/05/1901_12-Commitments-Vigeo-Eiris_EN-Final.pdf. 

(3)  Volatiliteit: De koers van aandelen kan stijgen en dalen. Die schommelingen kunnen worden gekaderd binnen een schommelingsbereik dat 
procentueel weergeeft hoe sterk de koers in positieve of negatieve zin afwijkt van de gemiddelde koers. In de financiële wereld wordt dat 
interval volatiliteit genoemd. Dat betekent dus dat een aandeel met een volatiliteit van 5% in de meeste gevallen binnen een bereik van 5% 
boven en 5% onder de gemiddelde koers blijft.

Beschrijving van de index Solactive Human Capital World 
MV (Price)

Selectiemethode voor de 50 aandelen:

Filter 1: ESG-criteria
Vigeo Eiris beoordeelt bedrijven op basis van 38 criteria 
inzake milieu, maatschappij en governance ("ESG"), die zes 
domeinen beslaan. De scores gaan van 0 tot 1001. 

Op basis van de ESG-criteria worden de bedrijven 
uitgesloten: 

-   die volgens Vigeo Eiris een ESG-score hebben die lager 
is dan de gemiddelde score van hun regio en minder dan 
30/100 bedraagt; 

-  waarvan de activiteiten in ruime mate verband houden 
met wapens, alcohol, tabak, kansspelen, pornografie of 
kernenergie;

-  die betrokken zijn bij grote controverses met betrekking 
tot het milieu, de rechten van de mens of het recht op 
werk in de zin van de Internationale Arbeidsorganisatie, 
of die een zekere betrokkenheid hebben bij de productie 
of de ontginning van steenkool, teerzand en olieschalie.

•  Het beleggingsuniversum krimpt tot ongeveer  
960 aandelen.

Beleggingsuniversum
Het Vigeo-universum bestaat uit de beursgenoteerde 
aandelen van de voornaamste referentie-indexen 
van de volgende regio’s: Europa, Azië en de 
Stille Oceaan, Noord-Amerika en Oceanië. Het 
beleggingsuniversum dat Vigeo voor Solactive heeft 
samengesteld, omvat meer dan 2.700 bedrijven.

Filter 2: "Human 
Capital"-evaluatie²
Selectie van de ondernemingen met een “People”-
score die hoger ligt dan het gemiddelde van hun 
regio en minstens 30 op 100 bedraagt.

De "People" score van Vigeo Eiris houdt rekening 
met twee essentiële punten2:

-  billijke arbeid: promotie van diversiteit, 
aanbod van fatsoenlijk werk, bescherming 
van de arbeidsrechten, billijke lonen, 
veiligearbeidsomstandigheden enz.;

-  maatschappelijke ontwikkeling: bescherming van 
de fundamentele mensenrechten, bevordering 
van sociale gelijkheid, steun voor de ontwikkeling 
van de plaatselijke gemeenschappen, naleving 
van een billijke fiscaliteit, bevordering van 
verantwoordelijke bevoorradingsketens enz.

•  Het beleggingsuniversum krimpt tot ongeveer 
739 aandelen.

Filter 3: drie financiële criteria 
Liquiditeit: selectie van de meest liquide aandelen 
(gemiddeld handelsvolume van meer dan EUR 5 miljoen 
op zes maanden).

Dividendramingen: selectie van aandelen die zich 
in het eerste kwart van het klassement bevinden dat 
opgesteld wordt op basis van de dividendramingen (niet 
de in het verleden uitgekeerde dividenden) van Factset, 
een multinational die financiële gegevens beheert, met 
een minimum van 10% en een maximum van 50% voor 
aandelen in elk van de vier regio’s. Hoewel een van de 
selectiecriteria voor de aandelen van de index betrekking 
heeft op de dividenden, dient te worden opgemerkt dat 
de belegger die dividenden niet ontvangt.

Minimale volatiliteit3: de aandelen die beantwoorden 
aan de hierboven vermelde criteria worden onderling 
gecombineerd om samen alle mogelijke portefeuilles 
te vormen (die beantwoorden aan onderstaande 
beperkingen) en de volatiliteit ervan te evalueren op basis 
van gegevens uit het verleden.

Limieten voor de samenstelling van de portefeuille:

- 50 aandelen;

-  maximaal 33% van de aandelen mag tot dezelfde sector 
behoren;

-  gewicht van een aandeel = minimaal 1% en maximaal 
5% van de portefeuille.

De portefeuille die de laagste volatiliteit op zes maanden 
vertoont, wordt weerhouden.
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Samenstelling 
van de index 
op 13 oktober 
2020

Onderneming Land Sector

APA GROUP Australië Industrie

AT&T VS Technologie

BCE INC Canada Technologie

BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD Hongkong Financiële diensten

COFINIMMO SA België Financiële diensten

COVIVIO SA Frankrijk Financiële diensten

DAIWA SECURITIES GROUP INC ORD Japan Financiële diensten

DANONE SA Frankrijk
Niet-cyclische 
consumptie

DENKA CO LTD Japan Industrie

GECINA SA Frankrijk Financiële diensten

GILEAD SCIENCES INC VS Gezondheidszorg

HKT TRUST AND HKT LTD Hongkong Technologie

IRON MTN INC VS Financiële diensten

JANUS HENDERSON GROUP PLC Jersey Financiële diensten

KDDI CORP (DDI) ORD Japan Technologie

KELLOGG CO VS
Niet-cyclische 
consumptie

MINERAL RESOURCES LTD ORD Australië Grondstoffen

MS&AD INS (MITSUI SUMITOMO) ORD Japan Financiële diensten

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE ORD Japan Technologie

NN GROUP NV Nederland Financiële diensten

NOMURA HOLDINGS INC ORD Japan Financiële diensten

NOVARTIS AG Zwitserland Gezondheidszorg

ORACLE CORP JAPAN ORD Japan Technologie

ORION OYJ CLASS B Finland Gezondheidszorg

PCCW LTD ORD Hongkong Technologie

PFIZER INC VS Gezondheidszorg

POLA ORBIS HOLDINGS INC ORD Japan
Niet-cyclische 
consumptie

RED ELECTRICA CORP SA Spanje Nutsdiensten

REGIS RESOURCES LTD Australië Grondstoffen

ROGERS COMMUNICATIONS INC-B Canada Technologie

ROYAL BANK OF CANADA Canada Financiële diensten

ROYAL KPN NV Nederland Technologie

SHIMIZU CORP ORD Japan Industrie

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 
LIMITED

Singapore Technologie

SNAM SPA Italië Nutsdiensten

SOMPO HOLDINGS INC Japan Financiële diensten

SUEZ Frankrijk Nutsdiensten

SUN HUNG KAI PROPERTIES Hongkong Financiële diensten

SWIRE PROPERTIES LTD Hongkong Financiële diensten

SWISSCOM AG Zwitserland Technologie

TAISEI CORP ORD Japan Industrie

TAKEDA PHARMACEUTICAL Japan Gezondheidszorg

TELIA CO AB Zweden Technologie

TELSTRA CORP LTD Australië Technologie

TELUS CORPORATION Canada Technologie

TERNA SPA Italië Nutsdiensten

TOKIO MARINE HOLDINGS INC Japan Financiële diensten

UNITED OVERSEAS BANK LTD Singapore Financiële diensten

UNITED UTILITIES PLC VK Nutsdiensten

VALMET CORP Finland Industrie

Bron: BNP Paribas, Solactive (op 13/10/2020).
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Negatief voorbeeld Neutraal voorbeeld Positief voorbeeld

Slotrendement van de index4 -25% 3% 16%

Terugbetalingspremie1 / 3% x 100% = 3% 16% x 100% = 16%

Terugbetaling1 op  
de eindvervaldag

90% 103% 116%

Actuarieel rendement2 -2,06%3 0,16%3 2,16%3

Potentieel rendementsmechanisme
Elk jaar vanaf jaar 3 en wanneer de emittent beslist over te gaan tot vervroegde terugbetaling van het product, ontvangt de belegger 
op de dag van de terugbetaling 100% van het kapitaal1 en een coupon die gelijk is aan 4%1 vermenigvuldigd met het aantal verstreken 
jaren sinds 11 januari 2021.
Indien de emittent beslist over te gaan tot vervroegde terugbetaling van het product, zal hij dat waarschijnlijk op het einde van de 
looptijd van het product doen en in geval van een sterke stijging van de onderliggende waarde of een daling van zijn financieringsrente.

       

Jaar
Datum van de eventuele vervroegde 

terugbetaling1

Bedrag van de 
terugbetaling

Actuarieel rendement2

3 11 januari 2024 100% + 12% = 112% 3,15%3

4 13 januari 2025 100% + 16% = 116% 3,25%3

5 12 januari 2026 100% + 20% = 120% 3,29%3

Op de eindvervaldag, dus 11 januari 2027, hangen de terugbetaling en het rendement van BNP Paribas S.A. (FR) Callable Green Certificate 
2027 af van de evolutie van de index Solactive Human Capital World MV (Price) ten opzichte van zijn oorspronkelijke waarde.

•  Bij een daling van de index wordt de terugbetaling als volgt berekend: 100% verminderd met de procentuele daling van de 
index, beperkt tot maximaal 10%, d.w.z. een terugbetaling van ten minste 90% van de nominale waarde1 (EUR 900 per coupure).

•  Als de index stabiel is gebleven of gestegen, geeft BNP Paribas S.A. (FR) Callable Green Certificate 2027 recht op1:

 - de terugbetaling van 100% van de nominale waarde (EUR 1000 per coupure), en

 - een terugbetalingspremie van 100% van de positieve prestatie van de index, wat deze ook moge zijn.

Voorbeelden in cijfers

De volgende voorbeelden, die uitsluitend ter illustratie worden gegeven, zeggen niets over de toekomstige evolutie van de index 
Solactive Human Capital World MV (Price) en vormen geen indicatie voor het uiteindelijke rendement.

Waarden van de index
Oorspronkelijke waarde: slotkoers van 4 januari 2021.

Uiteindelijke waarde: gemiddelde van de slotkoersen op de volgende 19 observatiedata: 30 juni 2025; 28 juli 2025;  
28 augustus 2025; 29 september 2025; 28 oktober 2025; 28 november 2025; 29 december 2025; 28 januari 2026;  
2 maart 2026; 30 maart 2026; 28 april 2026; 28 mei 2026; 29 juni 2026; 28 juli 2026; 28 augustus 2026, 28 september 2026,  
28 oktober 2026, 30 november 2026, 28 december 2026.

Slotrendement: het slotrendement zoals hierboven berekend, kan zowel lager als hoger zijn dan het rendement van de 
index dat op de eindvervaldag wordt waargenomen.

(1)  Behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent.
(2) Op basis van de inschrijvingsprijs van 102%.
(3) Vóór aftrek van de roerende voorheffing.
(4) Gemiddeld slotrendement zoals hierboven berekend.
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Rendements
scenario’s

De rendementsscenario’s zijn opgenomen in het Essentiële-Informatiedocument (EID) 
van het afgeleide instrument (beschikbaar op https://www.beobank.be/nl/particulier/
sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten.  
Die scenario’s zijn gebaseerd op een methode die is opgelegd door de nieuwe 
Europese PRIIPs-reglementering (Verordening (EU) nr. 1286/2014). De belegger 
moet zich ervan bewust zijn dat andere methoden verschillende scenario’s kunnen 
genereren. De bedragen die hij kan verkrijgen in de verschillende perioden die in 
de scenario’s van het EID vermeld worden, kunnen dus veel lager blijken dan de 
bedragen die in die scenario’s zijn opgenomen.

Voornaamste 
risico’s

De terugbetaling van het kapitaal tegen 100% van de nominale 
waarde is niet in alle gevallen voorzien.
Indien blijkt dat de index Solactive Human Capital World MV (Price) op de eindvervaldag 
is gedaald, zal de belegger kapitaalverlies lijden. Dat verlies is dan echter beperkt tot 
maximaal 10%, zelfs als de daling van de index groter is.
 
Kredietrisico
Door in dit afgeleide instrument te beleggen, aanvaardt de belegger het risico op 
wanbetaling door en op faillissement of ontbinding van de emittent. Conform de 
regelgeving betreffende het ontbindingsmechanisme (bail-in1) voor financiële 
instellingen loopt de belegger, wanneer de kans groot is of het zeker is dat de 
emittent in gebreke zal blijven, het risico dat de waarde van zijn vordering daalt, zijn 
schuldinstrumenten worden omgezet in andere soorten financiële instrumenten 
(met inbegrip van aandelen) en de voornaamste voorwaarden worden gewijzigd (met 
inbegrip van een eventuele verlenging van de looptijd van zijn schuldinstrumenten). 
In dat geval loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij recht heeft 
niet zal ontvangen en dat hij zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk verliest.

Prospectus Het Prospectus is samengesteld uit:
•  het Basisprospectus voor de uitgifte van niet-achtergestelde certificaten onder 

het "Base Prospectus for the issue of Certificates"-programma van 2 juni 2020, 
dat is opgesteld in het Engels en werd goedgekeurd door de Autorité des Marchés 
Financiers (AMF), te Parijs. De goedkeuring door de AMF mag niet worden gezien 
als een gunstig advies over het gestructureerde schuldinstrument;

•  de supplementen van 6 juli 2020, 17 augustus 2020 en 25 september 2020 en 
alle eventuele toekomstige supplementen;

• de specifieke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het Frans; en
• de Final Terms, die dateren van 26 oktober 2020 en opgesteld zijn in het Engels.

Die documenten, het Essentiële-Informatiedocument en een samenvatting in het Frans 
van het Basisprospectus zijn gratis beschikbaar op de website https://www.beobank.be/
nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten.

Potentiële beleggers worden uitgenodigd om het Prospectus en het Essentiële-
Informatiedocument te lezen voordat ze een beleggingsbeslissing nemen.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE BELGISCHE WETGEVING
De emittent heeft de onrechtmatige bedingen uit het Basisprospectus buiten 
toepassing gesteld via de Final Terms.

OPVOLGING VAN UW BELEGGING
U kunt de waarde van het product tijdens de looptijd ervan opvragen bij uw Beobank-
agentschap. Ze wordt ook eenmaal per maand gepubliceerd op de website https://
www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/
gestructureerde-producten.

(1)  De passiva van de emittent zijn volgens een interne juridische 
analyse van BNP Paribas onder het Franse recht uitgesloten van het 
toepassingsgebied van een bail-in.
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Risico’s van de onderliggende index
De index Human Capital World MV (Price) werd pas in augustus 2017 geïntroduceerd 
en heeft daardoor slechts een beperkte historiek. In geval van uitzonderlijke 
gebeurtenissen die van invloed zijn op de index (opschorting, niet-publicatie) 
zal de berekeningsagent van de certificaten, in dit geval BNP Paribas Arbitrage 
S.N.C., de beleggers ervan op de hoogte brengen en bepaalde aanpassingen 
doorvoeren. Indien de index wordt vervangen door een index waarvoor formules en 
berekeningsmethodes worden gebruikt die sterk lijken op die van de oorspronkelijke 
index of indien de index wordt gepubliceerd door een nieuwe sponsor die aanvaardbaar 
is voor de berekeningsagent, dan zal die nieuwe index worden gebruikt als nieuwe 
onderliggende waarde. Indien de sponsor van de index substantiële wijzigingen aan 
de formules en berekeningsmethodes van de index of de schrapping van de index 
aankondigt of indien een nieuwe sponsor van de index de index niet publiceert, zal 
de berekeningsagent de waarden van de index en van de andere bedragen die in de 
algemene voorwaarden van de certificaten voorzien zijn, bepalen.

Liquiditeitsrisico
Dit afgeleide instrument is niet genoteerd op een gereglementeerde markt. BNP 
Paribas Arbitrage S.N.C. is van plan de liquiditeit te verzekeren door op te treden als 
koper, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Beleggers die hun effecten voor 
de eindvervaldag willen doorverkopen, moeten verkopen tegen de prijs die wordt 
bepaald door BNP Paribas Arbitrage S.N.C. op basis van de marktparameters die op dat 
moment gelden (zie hieronder), wat kan leiden tot een prijs die lager is dan de nominale 
waarde per coupure (EUR 1000). Bij verkoop vóór de vervaldatum moet ook rekening 
worden gehouden met transactiekosten, de beurstaks en eventuele belastingen (zie 
het gedeelte "Kosten die door de belegger worden gedragen" op pagina 10).

Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico)
Het recht op terugbetaling tegen 90% van de nominale waarde geldt alleen op de 
eindvervaldag. Tijdens de looptijd zal de prijs van dit afgeleide instrument fluctueren, 
zowel op- als neerwaarts, afhankelijk van parameters zoals de financiële gezondheid 
van de emittent en de evolutie van de onderliggende index en de rente. In geval van 
vervroegde terugbetaling, zoals beslist naar goeddunken van de emittent, krijgt de 
belegger 100% van het belegde kapitaal terug.

Risico op een lager rendement in geval van vervroegde 
terugbetaling naar goeddunken van de emittent 
dat de certificaten "callable" zijn, begrenst het rendement omdat niet optimaal kan 
worden geprofiteerd van een forse stijging van de index.

Vervroegde terugbetaling mogelijk
in geval van overmacht die het behoud van de certificaten definitief onmogelijk 
maakt (zoals bijvoorbeeld indien het voor de emittent onwettig of onmogelijk wordt 
om zijn verplichtingen in het kader van de certificaten te vervullen) kan de emittent 
de houders van de certificaten in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling 
tegen de marktwaarde van de certificaten. In dat geval factureert de emittent geen 
andere kosten dan de onvermijdelijke kosten die moeten worden gemaakt voor de 
terugbetaling van de marktwaarde waarop de beleggers recht hebben.

Risico’s van het groene afgeleide instrument 
De netto-opbrengst van de uitgifte van BNP Paribas S.A. (FR) Callable Green Certificate 
2027 wordt tijdens de looptijd van het product belegd in een unieke reeks in aanmerking 
komende groene activa voor de financiering van de projecten die BNP Paribas S.A. 
vooraf heeft bepaald. Zolang de netto-opbrengst van BNP Paribas S.A. (FR) Callable 
Green Certificate 2027 niet helemaal is belegd of herbelegd, naargelang het geval, in 
groene activa die daarvoor in aanmerking komen, belegt de emittent het saldo van 
de netto-opbrengst geheel naar eigen goeddunken in cash en/of cashequivalenten 
en/of andere liquide verhandelbare instrumenten. De emittent verbindt zich ertoe 
al het mogelijk te doen om het terugbetaalde kapitaal van leningen of andere 
financieringsvormen die niet langer een in aanmerking komende belegging vormen, 
te herbeleggen met het oog op de financiering van nieuwe in aanmerking komende 
groene activa.
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Technische 
gegevens
van deze uitgifte

Beschrijving

Emittent : BNP Paribas S.A.

Rating van de emittent:  A+ (negatieve outlook) bij Standard & Poor’s, Aa3 
(stabiele outlook) bij Moody’s en AA- (negatieve outlook) bij Fitch.

Een rating wordt louter ter indicatie gegeven en vormt geen aanbeveling om 
de effecten van de emittent te kopen, te verkopen of te bewaren. Ze kan op elk 
moment door het ratingbureau worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken.

U kunt meer informatie over de ratings vinden op https://invest.bnpparibas.com/
en/debt-ratings.

Effecten
Nominale waarde: EUR 1000.

Bedrag van de uitgifte: maximaal EUR 25 miljoen.

ISIN-code: XS2237419671.

Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een 
collectief effect en onderworpen aan het Engelse recht.

Looptijd en prijs
Datum van uitgifte en betaling: 11 januari 2021.

Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde, d.w.z. EUR 1000 per coupure.

Inschrijvingsprijs: 102% van de nominale waarde, d.w.z. de uitgifteprijs plus de 
instapkosten.

Eindvervaldag: 11 januari 2027, wat neerkomt op een looptijd van zes jaar.

Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling van minimaal 90% van de nominale 
waarde op de eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of risico op 
faillissement van de emittent.

Kosten die door de belegger worden gedragen

Kosten die in de uitgifteprijs inbegrepen zijn:

•  Distributiekosten: BNP Paribas Arbitrage betaalt Beobank NV/SA een 
commissie van ongeveer 1,55% van het daadwerkelijk belegde bedrag (het 
exacte percentage wordt bepaald na het einde van de inschrijvingsperiode en 
zal bekendgemaakt worden op www.beobank.be).

•  Kosten verbonden aan de structurering en het beheer van de effecten:  
1,90% van het nominale bedrag van de inschrijvingen. De hierboven vermelde 
kosten zijn louter indicatief en kunnen zowel op- als neerwaarts evolueren 
in functie van de evolutie van de marktomstandigheden tijdens de 
inschrijvingsperiode. De distributiekosten (een indicatief bedrag tot 2,50% van 
het daadwerkelijk belegde bedrag) en de structureringskosten (eveneens een 
indicatief bedrag tot 2,50% van het daadwerkelijk belegde bedrag), zijn reeds 
inbegrepen in de uitgifteprijs (100%) en bedragen in totaal maximaal 5% van 
het daadwerkelijk belegde bedrag.

Kosten die niet in de uitgifteprijs inbegrepen zijn:

•  Instapkosten van 2% van het nominale inschrijvingsbedrag, geïnd door 
Beobank NV/SA in de hoedanigheid van distributeur.

•  Uitstapkosten:
 - op de eindvervaldag van de effecten: geen uitstapkosten.
 -  vóór de eindvervaldag van de effecten: 0,50% van het nominale 

inschrijvingsbedrag (exclusief transactiekosten, eventuele belastingen en 
beurstaks) in normale marktomstandigheden.

•  Andere kosten: voor gedetailleerde informatie over de andere kosten met 
betrekking tot de diensten die Beobank NV/SA aan klanten levert (met name 
de transactiekosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag, bewaarloon 
enz.) verwijzen we naar de brochure "Tarifering van de voornaamste 
effectenverrichtingen", die gratis verkrijgbaar is in uw agentschap of kan worden 
geraadpleegd op de website https://www.beobank.be/nl/particulier/.10
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Dit document werd opgesteld in het kader van een openbare aanbieding in België.  
De verkoopbeperkingen worden uiteengezet in het Prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 26 oktober 2020 om 09.00 uur tot 29 december 2020 
om 16.00 uur. Vervroegde afsluiting is echter mogelijk in bepaalde omstandigheden 
zoals beschreven in het Prospectus (zie deel B van de Final Terms).
Dit document is een communicatie van promotionele aard die werd opgesteld 
en wordt verspreid door Beobank NV/SA. Het vormt geen beleggingsadvies, 
-aanbeveling of-onderzoek. Het werd dan ook niet opgesteld volgens de regelgeving 
ter bevordering van de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek en is niet 
onderworpen aan de regels die de uitvoering van transacties vóór de verspreiding 
van beleggingsonderzoek verbieden.

Beleggersprofiel

Dit product is bedoeld voor beleggers met een "matig tot dynamisch" profiel. 
Het kan ook, binnen bepaalde grenzen, geschikt zijn voor beleggers met een 
ander profiel. U kunt meer informatie over die beleggersprofielen vinden 
op https://www.beobank.be/nl/particulier/. Het product moet ook passen bij de 
financiële situatie van de belegger wat diversificatie, kennis en ervaring betreft.

Klachtendienst

Met klachten kunt u terecht bij de klachtendienst op: Beobank NV/SA Customer 
Service Center, Generaal Jacqueslaan 263G, 1050 Brussel of per e-mail op  
contactinfo@beobank.be. 

Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman 
voor financiële conflicten, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 
Bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be). E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be / 
Tel.: +32 2 545 77 70.

Belgische fiscaliteit

Belastingregime dat momenteel van toepassing is op beleggers die in België 
wonen

Inkomsten uit schuldbewijzen geïnd bij een financiële tussenpersoon gevestigd 
in België zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De roerende voorheffing heeft een bevrijdend karakter voor particuliere beleggers. 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger 
en kan later veranderen. Andere categorieën beleggers worden verzocht te 
informeren naar het voor hen toepasselijke belastingregime.

Taks op beursverrichtingen (TOB)

• Geen TOB op de primaire markt (d.w.z. tijdens de inschrijvingsperiode).

•  TOB van 0,35% op de secundaire markt (maximaal EUR 1600 per transactie).

Technische 
gegevens
van deze uitgifte
(vervolg)
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Datum: …………… / …………… / …………… 

Familienaam Voornaam: ………………………………………………………………………………………

Handtekening: Ik verklaar dit document van tien pagina’s over BNP Paribas 
S.A. (FR) Callable Green Certificate 2027 vóór mijn inschrijving te hebben 
ontvangen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(1 exemplaar voor de klant / 1 exemplaar voor het verkooppunt)
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