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SAMENVATTING MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS 

Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn 

genummerd in Onderdeel A – E (A.1 – E.7). Deze Samenvatting bevat alle vereiste Elementen die in een 

samenvatting voor dit soort Effecten, Emittent en Garant moeten worden opgenomen. Omdat op sommige 

Elementen niet hoeft te worden ingegaan, kunnen er gaten ontstaan in de volgorde van de nummering van de 

Elementen. Hoewel een Element mogelijk op grond van het soort Effecten, Emittent en Garant in de 

samenvatting dient te worden opgenomen, kan het zijn dat er geen relevante informatie over het Element kan 

worden gegeven. Er dient in dat geval een korte beschrijving van het Element in de samenvatting te worden 

opgenomen, waarin wordt toegelicht waarom het Element niet van toepassing is. 

Onderdeel A – Inleiding en waarschuwingen 

 

Element Titel  

A.1 Waarschuwing 

dat de 

samenvatting 

moet worden 

gelezen als een 

inleiding en 

bepaling m.b.t. 

vorderingen 

• Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het 

Basisprospectus en de van toepassing zijnde Definitieve 

Voorwaarden. Tenzij anders aangegeven en behoudens zoals 

gebruikt in de eerste alinea van Element D.3, betekent in deze 

samenvatting "Basisprospectus" het Basisprospectus van BNPP 

B.V. en BNPP d.d. [����] juli 2017 zoals van tijd tot tijd aangevuld.  

In de eerste alinea van Element D.3 betekent "Basisprospectus" 

het Basisprospectus van BNPP B.V. en BNPP d.d. [����] juli 2017. 

• Elk besluit om te beleggen in Effecten moet worden gebaseerd op 

bestudering van dit Basisprospectus als geheel, met inbegrip van 

de documenten die bij verwijzing hierin zijn opgenomen en de van 

toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden. 

• Indien er een vordering aanhangig wordt gemaakt bij een 

rechtbank in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte in 

verband met informatie die in het Basisprospectus en de van 

toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden is opgenomen, kan van 

de eiser, ingevolge de nationale wetgeving van de lidstaat waar de 

vordering aanhangig wordt gemaakt, worden verlangd dat hij de 

kosten draagt voor de vertaling van het Basisprospectus en de van 

toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden voordat de juridische 

procedure wordt aangevangen. 

  • Er rust in die lidstaat geen wettelijke aansprakelijkheid op de 

Emittent of de Garant (indien van toepassing) uitsluitend op grond 

van deze samenvatting, met inbegrip van een vertaling daarvan, 

tenzij de samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is 

wanneer deze wordt gelezen in samenhang met de andere delen 

van dit Basisprospectus en de van toepassing zijnde Definitieve 

Voorwaarden of na de invoering van de betreffende bepalingen in 

richtlijn 2010/73/EU in de betreffende lidstaat geen kerngegevens 

verschaft ter ondersteuning van beleggers die overwegen in de 

Effecten te beleggen wanneer de samenvatting in samenhang met 
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Element Titel  

de andere delen van dit Basisprospectus en de van toepassing 

zijnde Definitieve Voorwaarden wordt gelezen.  

A.2 Toestemming 

om het 

Basisprospectus 

te gebruiken, 

geldigheidsperio

de en  

Bepaalde uitgiften van Effecten met een uitgifteprijs of Nominaal Bedrag van 

minder dan EUR100.000 (of dezelfde waarde in een andere valuta) kunnen in 

die gevallen worden aangeboden waarin er geen sprake is van vrijstelling van 

de verplichting ingevolge de Prospectusrichtlijn om een prospectus te 

publiceren. Een dergelijk aanbod wordt een "Niet-vrijgesteld Aanbod" 

genoemd.  

 overige 

verbonden 

voorwaarden 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Niet van toepassing, de Effecten worden niet aan het publiek aangeboden als 

onderdeel van een Niet-vrijgesteld Aanbod.] 

[Toestemming: De Effecten worden aangeboden in omstandigheden waarin 

een prospectus gepubliceerd dient te worden ingevolge de Prospectusrichtlijn 

(een "Niet-vrijgesteld Aanbod"). Behoudens de hierna weergegeven 

voorwaarden geeft de Emittent toestemming aan de Managers[, [namen van 

specifieke, in de definitieve voorwaarden genoemde financiële 

tussenpersonen,] [en] [elke financiële tussenpersoon wiens naam op de 

websites van BNPP www.bnpparibasmarkets.be 

www.educatedtrading.bnpparibas.se, www.bnpparibasmarkets.nl; 

https://www.productoscotizados.com/home/]) is gepubliceerd en met 

betrekking tot het betreffende Niet-vrijgestelde Aanbod als Bevoegde 

Aanbieder is aangemerkt] [en elke financiële tussenpersoon die ingevolge de 

geldende wetgeving waarmee de richtlijn betreffende markten voor financiële 

instrumenten (Richtlijn 2004/39/EG) is geïmplementeerd bevoegd is een 

dergelijk aanbod te doen], het Basisprospectus in verband met een Niet-

vrijgesteld Aanbod van Effecten te gebruiken. Daarbij publiceert de financiële 

tussenpersoon de volgende verklaring op zijn website (waarbij de informatie 

tussen vierkante haken met de betreffende informatie wordt aangevuld): 

"Wij, [juridische naam van financiële tussenpersoon invoegen], verwijzen 

naar het aanbod van de [titel van betreffende Effecten invoegen] (de 

"Effecten") zoals beschreven in de Definitieve Voorwaarden d.d. [datum 

invoegen] (de "Definitieve Voorwaarden") gepubliceerd door [BNP Paribas 

Arbitrage Issuance B.V.]/[BNP Paribas] (de "Emittent"). Wij aanvaarden 

hierbij het aanbod van de Emittent van zijn toestemming voor ons gebruik van 

het Basisprospectus (zoals gedefinieerd in de Definitieve Voorwaarden) in 

verband met het aanbod van de Effecten in [lidstaat/lidstaten invoegen] 

gedurende de Aanbiedingsperiode en behoudens de overige voorwaarden voor 

deze toestemming, in overeenstemming met de Voorwaarden inzake Bevoegde 

Aanbieders (zoals in het Basisprospectus is aangegeven) en wij bevestigen dat 

wij dienovereenkomstig gebruikmaken van het Basisprospectus."] 

Aanbiedingsperiode: De hiervoor genoemde toestemming van de Emittent 

wordt voor Niet-vrijgestelde Aanbiedingen van Effecten gegeven gedurende 

[aanbiedingsperiode voor de uitgifte hier invoegen] (de 
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Element Titel  

"Aanbiedingsperiode"). 

Voorwaarden voor toestemming: De voorwaarden voor toestemming van de 

Emittent [(naast de hiervoor genoemde voorwaarden)] zijn dat die 

toestemming (a) uitsluitend geldig is gedurende de Aanbiedingsperiode en (b) 

uitsluitend strekt tot het gebruik van het Basisprospectus voor het doen van 

een Niet-vrijgesteld Aanbod van de betreffende Effectentranche in [elke 

Betrokken Lidstaat waarin een bepaalde Effectentranche kan worden 

aangeboden opgeven]. 

INGEVAL EEN BELEGGER VOORNEMENS IS EFFECTEN TE 

VERWERVEN OF DAADWERKELIJK EFFECTEN VERWERFT BIJ 

EEN NIET-VRIJGESTELD AANBOD VAN EEN BEVOEGDE 

AANBIEDER, DAN GEBEURT DIT, EN AANBIEDINGEN EN 

VERKOPEN VAN DIE EFFECTEN AAN EEN BELEGGER DOOR 

DEZE BEVOEGDE AANBIEDER WORDEN GEDAAN, IN 

OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN EN OVERIGE 

GELDENDE AFSPRAKEN TUSSEN DIE BEVOEGDE AANBIEDER 

EN DIE BELEGGER, WAARONDER AFSPRAKEN MET 

BETREKKING TOT DE PRIJS, VERDELING, ONKOSTEN EN 

AFWIKKELING.  DE RELEVANTE INFORMATIE WORDT TEN 

TIJDE VAN DIT AANBOD DOOR DE BEVOEGDE AANBIEDER 

VERSTREKT.] 
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Onderdeel B – Emittent en Garant 

 

Element Titel  

B.1 Juridische en 

commerciële 

naam van de 

Emittent 

Effecten kunnen ingevolge het Programma worden uitgegeven door BNP 

Paribas Issuance B.V. (voorheen BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. 

("BNPP B.V.") of BNP Paribas ("BNPP" of de "Bank") (gezamenlijk de 

"Emittenten" en ieder voor zich een "Emittent"). 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Waar BNPP B.V. de Emittent is, invoegen: BNP Paribas Issuance B.V. 

(voorheen BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V." of de 

"Emittent").] 

[Waar BNPP de Emittent is, invoegen: BNP Paribas ("BNPP", de "Bank" of 

de "Emittent").] 

B.2 Zetel/juridische 

vorm/wetgeving/

land van 

oprichting 

Met betrekking tot BNPP B.V.: 

BNPP B.V. is in Nederland opgericht als een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht en is statutair gevestigd te 

(1017 CE) Amsterdam, aan de Herengracht 595. 

Met betrekking tot BNPP: 

BNPP is in Frankrijk opgericht als een société anonyme naar Frans recht en is 

een bevoegde bank gevestigd te (75009) Parijs, Frankrijk, aan 16, boulevard 

des Italiens. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Waar BNPP B.V. de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot BNPP 

verwijderen. Waar BNPP de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met 

betrekking tot BNPP invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. verwijderen.] 

B.4b Informatie over 

ontwikkelingen 

Met betrekking tot BNPP B.V.: 

BNPP B.V. is afhankelijk van BNPP. BNPP B.V. is een 100%-

dochtermaatschappij van BNPP en houdt zich specifiek bezig met de uitgifte 

van effecten, zoals Warrants of Certificaten of andere verplichtingen, die door 

andere ondernemingen binnen de BNP Paribas-groep (waaronder BNPP) 

worden ontwikkeld en opgezet en aan beleggers worden verkocht. De effecten 

worden afgedekt doordat van BNP Paribas en BNP Paribas-entiteiten 

hedginginstrumenten en/of onderpand worden verworven, zoals hierna in 

Element D.2 wordt beschreven. Als gevolg hiervan is de informatie over 

ontwikkelingen die op BNPP betrekking heeft tevens van toepassing op BNPP 

B.V. 
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Element Titel  

Met betrekking tot BNPP: 

Macroeconomische omgeving. 

De bedrijfsresultaten van BNPP worden beïnvloed door de macro-

economische en marktomgeving. Gezien de aard van de activiteiten van de 

BNPP is zij bijzonder gevoelig voor de macro-economische en 

marktomstandigheden in Europa, die de laatste jaren weleens uitdagend waren 

en storingen hebben ondervonden.  

In 2016 stabiliseerde de wereldwijde groei net boven de 3% ondanks de veel 

lagere groei in de geavanceerde economieën. Drie grote transities blijven de 

wereldwijde vooruitzichten beïnvloeden: afnemende economische groei in 

China, fluctuerende energieprijzen die in 2016 stegen en een tweede 

aanscherping van het monetair beleid in de Verenigde Staten in de context van 

een veerkrachtig binnenlands herstel. Opgemerkt dient te worden dat de 

centrale banken van enkele grote ontwikkelde landen accommoderend 

monetair beleid blijven volgen. Economische voorspellingen van de IMF voor 

20171 duiden op een herstel van de wereldwijde activiteit, geen grote 

verbetering in de groei van de eurozone en Japan en een vertraging in het 

Verenigd Koninkrijk. 

In die context kunnen er twee risico's aangewezen worden: 

Financiële instabiliteit door de kwetsbaarheid van opkomende landen 

Hoewel de blootstelling van de BNP Paribas Group naar opkomende landen 

beperkt is, kan de kwetsbaarheid van deze economieën leiden tot verstoringen 

in het wereldwijde financiële systeem die van invloed kunnen zijn op de 

Group en mogelijk hun resultaten wijzigen. 

In 2016 was er een brede toename van de in vreemde valuta luidende 

verplichtingen van de economieën van veel opkomende markteconomieën 

zichtbaar op het moment dat schuldenniveaus (zowel in vreemde als nationale 

valuta) reeds hoog waren. De particuliere sector was de grootste bron van de 

toename van deze schuld. Verder hebben het vooruitzicht van een geleidelijke 

toename van de Amerikaanse belangrijkste tarieven (de Federal Reserve Bank 

heeft de eerste verhoging doorgevoerd in december 2015 en een tweede in 

december 2016) en toegenomen financiële volatiliteit afkomstig van zorgen 

om de groei en toenemend geopolitiek risico in opkomende markten 

bijgedragen aan een verkrapping van externe financiële omstandigheden, 

toegenomen kapitaaluitvoer, verdere valutaontwaarding in veel opkomende 

markten en verhoogde risico's voor banken. Deze factoren kunnen leiden tot 

verdere afwaarderingen van de status van landen. 

Er bestaat nog steeds het risico op verstoringen op wereldwijde markten 

(stijgende risicopremies, erosie van vertrouwen, afnemende groei, uitstel of 

                                                             
1
 Zie met name: IMF – World Economic Outlook, bijgewerkt in januari 2017. 
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Element Titel  

vertraging van normalisatie van monetair beleid, afnemende liquiditeit in 

markten, problemen bij het waarderen van activa, afname in 

kredietvoorziening en wanordelijk ontschulden) dat van invloed kan zijn op 

alle bankinstellingen. 

Systemische risico's met betrekking tot toegenomen schuld en marktliquiditeit 

Ondanks de opleving vanaf half 2016 blijft de rente laag wat sommige spelers 

in het financiële systeem aan kan blijven zetten tot het nemen van overmatig 

risico: toegenomen looptijden van financiering of activa in bezit, minder steng 

beleid voor het toekennen van leningen, toename in financiering met vreemd 

vermogen. 

Sommige spelers (verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, 

activabeheerders enz.) brengen een toenemende systemische dimensie met 

zich mee en in het geval van marktturbulentie (gekoppeld bijvoorbeeld aan 

een plotselinge toename in rentepercentages en/of een scherpe prijscorrectie) 

kunnen zij beslissen grote posities te ontbinden in een omgeving van relatief 

zwakke marktliquiditeit. 

In de afgelopen jaren is er ook een toename in schulden opgemerkt (publiek 

en particulier, zowel in ontwikkelde als opkomende landen). Het hieruit 

voortvloeiende risico kan zich ofwel voordoen bij een piek in de rente of een 

verdere negatieve groeischok. 

Wetgeving en regelgeving van toepassing op financiële instellingen. 

Recente en toekomstige veranderingen in de wetgeving en richtlijnen die van 

toepassing zijn op financiële instellingen hebben veel invloed op BNPP. 

Maatregelen die recent zijn aangenomen of die (of de toepassingsmaatregelen 

ervan) nog een ruwe versie zijn, die invloed hebben of mogelijk hebben op 

BNPP kunnen zijn: 

− de structurele hervormingen die bestaan uit de Franse bankierswet van 

26 juli 2013 die eist dat banken filialen opzetten of "speculatieve" 

bedrijfseigen activiteiten scheiden van hun traditionele bankactiviteiten, 

de "Volcker regel" in de VS die bedrijfseigen transacties, sponsorschap 

en beleggingen in private equity fondsen en hedgefondsen door 

Amerikaanse en buitenlandse banken verbiedt en komende, mogelijke 

veranderingen in Europa;  

− richtlijnen betreffende kapitaal: Richtlijn Kapitaalvereisten IV ("CRD 

4")/de Verordening Kapitaalvereisten ("CRR"), de internationale norm 

voor het vermogen om verlies te absorberen ("TLAC") en aanmerking 

van BNPP als financiële instelling dat van systemisch belang is door de 

Raad voor financiële stabiliteit; 

− het Europees Enkel Toezichthoudend Mechanisme en de verordening 

van 6 november 2014; 
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− de Richtlijn van 16 april 2014 met betrekking tot 

depositogarantiesystemen en de delegatie- en invoeringsbesluiten, de 

Richtlijn van 15 mei 2014 met daarin een Bankherstel- en 

Resolutieraamwerk, het Enkele Resolutie Mechanisme voor het instellen 

van het Enkele Resolutiebestuur en het Enkele Resolutiefonds;  

− de Final Rule van de Amerikaanse Federal Reserve die strengere regels 

oplegt op de Amerikaanse transacties van grote buitenlandse banken, 

voornamelijk de verplichting tot het opzetten van een afzonderlijke, 

intermediaire holding in de VS (gekapitaliseerd en onderhevig aan 

regelgeving) voor hun Amerikaanse dochtermaatschappijen;  

− de nieuwe regels voor de regulering van over-de-toonbank derivatieve 

activiteiten overeenkomstig Hoofdstuk VII van de Dodd-Frank Wall 

Street Reform and Consumer Protection Act, voornamelijk 

margevereisten niet-vrijgemaakte derivaatproducten en de derivaten van 

aandelen die verhandeld worden door swapdealers en belangrijke op 

aandelen gebaseerde swapdeelnemers en de regels van het Amerikaanse 

Securities and Exchange Commission waarvoor de registratie van 

banken en grote swapdeelnemers verplicht is die actief zijn op 

derivatenmarkten alsmede de transparantierapportage van 

derivatentransacties; 

− de nieuwe Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten 

("MiFID") en Vordering betreffende markten voor financiële 

instrumenten ("MiFIR") en Europese regels met betrekking tot het 

vrijmaken van sommige over-de-toonbank derivatenproducten door 

gecentraliseerde tegenpartijen en het onthullen van aandelen 

gefinancierde transacties aan gecentraliseerde organen.  

Daarbij komt dat in de huidige strengere regelgevende context het risico van 

het niet nakomen van bestaande wetten en richtlijnen, vooral met betrekking 

tot de bescherming van de belangen van klanten, een groot risico vormt voor 

de bankensector, mogelijk leidend tot grote verliezen en boetes. Naast dit 

nalevingssysteem, dat specifiek dit soort risico dekt, plaatst de Group het 

belang van zijn klanten, en breder gezien dat van zijn belanghebbenden, in de 

kern van zijn waarden. De nieuwe Gedragscode die in 2016 door de Group is 

ingesteld bevat gedetailleerde waarden en gedragsregels op dit gebied. 

Cyberrisico. 

In de afgelopen jaren hebben financiële instellingen te maken gekregen met 

een aantal cyberincidenten, die vooral betrekking hadden op grootschalige 

wijzigingen van gegevens die de kwaliteit van financiële informatie in gevaar 

brachten. Dit risico is ook vandaag de dag aanwezig en BNPP heeft, net als 

andere banken, maatregelen genomen om systemen te implementeren die 

cyberaanvallen tegengaan die gegevens en cruciale systemen kunnen 

vernietigen of beschadigen en de activiteiten kunnen ophouden. Daarnaast 
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hebben de regelgevende en toezichthoudende autoriteiten initiatieven 

genomen om de uitwisseling van informatie over cyberbeveiliging en 

cybercriminaliteit te bevorderen om zo de beveiliging van technologische 

infrastructuren te verbeteren en effectieve herstelplannen op te stellen na een 

cyberincident. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Waar BNPP B.V. de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot BNPP 

verwijderen. Waar BNPP de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met 

betrekking tot BNPP invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. verwijderen.] 

B.5 Beschrijving van 

de Groep 

Met betrekking tot BNPP B.V.: 

BNPP B.V. is een 100%-dochtermaatschappij van BNPP. BNP Paribas is de 

uiteindelijke holdingmaatschappij van een groep van ondernemingen en 

beheert de financiële activiteiten voor deze dochtermaatschappijen 

(gezamenlijk te noemen: de "BNPP-groep") 

Met betrekking tot BNPP: 

BNPP is een toonaangevende Europese bancaire en financiële dienstverlener 

met vier thuismarkten voor particuliere bankdiensten, namelijk in België, 

Frankrijk, Italië en Luxemburg. Zij is actief in 74 landen en heeft meer dan 

192.000 werknemers in dienst, met inbegrip van meer dan 146.000 in Europa. 

BNPP is de moedermaatschappij van de BNP Paribas-groep (gezamenlijk de 

"BNPP-groep"). 

  Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Waar BNPP B.V. de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot BNPP 

verwijderen. Waar BNPP de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met 

betrekking tot BNPP invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. verwijderen.] 

B.9 Winstverwachtin

g of -raming 

Niet van toepassing, aangezien er geen winstvoorspellingen of schattingen 

zijn opgesteld ten aanzien van de Emittent in het Basisprospectus waar deze 

Samenvatting betrekking op heeft. 

B.10 Voorbehouden 

in het 

accountantsversl

ag 

Niet van toepassing. Er zijn in het accountantsverslag geen voorbehouden 

gemaakt inzake de historische financiële informatie die in het Basisprospectus 

is opgenomen. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Niet van toepassing. Er zijn in het accountantsverslag geen voorbehouden 

gemaakt omtrent de historische financiële informatie die in het 

Basisprospectus is opgenomen.][In het accountantsverslag zijn de volgende 
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voorbehouden gemaakt omtrent de historische financiële informatie die in het 

Basisprospectus is opgenomen: [voorbehoud(en) beschrijven]] 

B.12 Selectie van historische kerncijfers met betrekking tot de Emittent: 

Met betrekking tot BNPP B.V.: 

 Vergelijkende financiële jaarcijfers – in EUR 

  31/12/2016 

(geauditeerd) 

31/12/2015 

(geauditeerd) 

 Inkomsten 399.805 315.558 

 Netto-inkomsten, aandeel Groep 23.307 19.786 

 Balanstotaal 48.320.273.908 43.042.575.328 

 Eigen vermogen (aandeel Groep) 488.299 464.922 

Met betrekking tot BNPP: 

Vergelijkende financiële jaarcijfers – in miljoenen EUR  

 31/12/2016 

(geauditeerd) 

31/12/2015 

(geauditeerd) 

Inkomsten 43.411 42.938 

Risicokosten (3.262) (3.797) 

Netto-inkomsten, aandeel Groep 7.702 6.694 

 31/12/2016 31/12/2015 

Common Equity Tier 1 Ratio (Basel 3 geheel belast, 

CRD4) 

11,5% 10,9% 

 31/12/2016 

(geauditeerd) 

31/12/2015 

(geauditeerd) 

Geconsolideerd balanstotaal 2.076.959 1.994.193 

Geconsolideerde leningen en schuldvorderingen 

verschuldigd door klanten 

712.233 682.497 

Geconsolideerde items verschuldigd aan klanten 765.953 700.309 

Eigen vermogen (aandeel Groep) 100.665 96.269 

Vergelijkende Tussentijdse Financiële Cijfers voor de periode van drie maanden eindigend 
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op 31 maart 2017 – In miljoenen EUR 

 1Q17 

(niet-

geauditeerd) 

1Q16 

(niet-

geauditeerd) 

Inkomsten 11.297 10.844 

Risicokosten (592) (757) 

Netto-inkomsten, aandeel Groep 1.894 1.814 

 31/03/2017 31/12/2016 

Common Equity Tier 1 Ratio (Basel 3 geheel belast, 

CRD4) 

11,6% 11,5% 

 31/03/2017 

(niet-

geauditeerd) 

31/12/2016 

(geauditeerd) 

Geconsolideerd balanstotaal 2.197.658 2.076.959 

Geconsolideerde leningen en schuldvorderingen 

verschuldigd door klanten 

718.009 712.233 

Geconsolideerde items verschuldigd aan klanten 801.381 765.953 

Eigen vermogen (aandeel Groep) 102.076 100.665 

Verklaring van geen significante of wezenlijk nadelige wijziging 

Met betrekking tot BNPP B.V.: 

Er heeft zich sinds 31 december 2016 geen significante wijziging voorgedaan in de financiële 

positie of handelspositie van BNPP B.V. Er heeft zich sinds 31 december 2016 geen wezenlijk 

nadelige wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van BNPP B.V. 

Met betrekking tot BNPP: 

Er heeft zich sinds 31 december 2016 (het einde van de laatste verslagperiode waarvoor een 

gecontroleerde jaarrekening is gepubliceerd) geen significante wijziging voorgedaan in de 

financiële positie of handelspositie van de BNPP-groep.  Er heeft zich sinds 31 december 2016 

(het einde van de laatste verslagperiode waarvoor een gecontroleerde jaarrekening is gepubliceerd) 

geen wezenlijk nadelige wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van BNPP of de BNPP-groep.  

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Waar BNPP B.V. de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met betrekking tot BNPP B.V. invoegen 

en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot BNPP verwijderen. Waar BNPP de Emittent is, 

bovenstaande alinea('s) met betrekking tot BNPP invoegen en bovenstaande alinea('s) met 
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betrekking tot BNPP B.V. verwijderen.] 

B.13 Gebeurtenissen 

die van invloed 

zijn op de 

solvabiliteit van 

de Emittent  

Niet van toepassing, daar zich per de datum van dit Basisprospectus en naar 

beste weten van de Emittent geen recente gebeurtenissen hebben voorgedaan 

die in wezenlijke mate van belang zijn voor het beoordelen van de solvabiliteit 

van de Emittent sinds 31 december 2016 (in het geval van BNPP B.V.) of 31 

december 2016 (in het geval van BNPP). 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Niet van toepassing, daar zich op [4] juli 2017 en naar beste weten van de 

Emittent geen recente gebeurtenissen hebben voorgedaan die in wezenlijke 

mate van belang zijn voor het beoordelen van de solvabiliteit van de Emittent 

sinds [invoegen in het geval van BNPP B.V.: 31 december 2016]/[invoegen in 

het geval van BNPP: 31 december 2016].[recente gebeurtenissen vermelden 

die in wezenlijke mate van belang zijn voor het beoordelen van de solvabiliteit 

van de Emittent] 

B.14 Afhankelijkheid 

van andere 

groepsmaatschap

pijen  

Met betrekking tot BNPP B.V.: 

BNPP B.V. is afhankelijk van BNPP.  BNPP B.V. is een 100%-

dochtermaatschappij van BNPP en houdt zich specifiek bezig met de uitgifte 

van effecten, zoals Warrants of Certificaten of andere verplichtingen, die door 

andere ondernemingen binnen de BNP Paribas-groep (waaronder BNPP) 

worden ontwikkeld en opgezet en aan beleggers worden verkocht.  De 

effecten worden afgedekt doordat van BNP Paribas en BNP Paribas-entiteiten 

hedginginstrumenten en/of onderpand worden verworven, zoals hierna in 

Element D.2 wordt beschreven. 

Met betrekking tot BNPP: 

BNPP is niet afhankelijk van andere onderdelen van de BNPP-groep. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Waar BNPP B.V. de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot BNPP 

verwijderen. Waar BNPP de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met 

betrekking tot BNPP invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. verwijderen.] 

B.15 Hoofdactiviteite

n  

Met betrekking tot BNPP B.V.: 

De hoofdactiviteit van BNPP B.V. is het uitgeven en/of verwerven van 

financiële instrumenten van welke aard ook en het aangaan van gerelateerde 

overeenkomsten voor rekening van verschillende entiteiten binnen de BNPP-

groep. 

Met betrekking tot BNPP: 

BNPP houdt belangrijke posities in haar twee hoofdactiviteiten: 
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• Retail Banking and Services, waartoe behoort: 

• Thuismarkten, waaronder: 

• Franse Retail Banking (FRB), 

• BNL banca commerciale (BNL bc), Italiaanse retail 

banking, 

• Belgische Retail Banking (BRB), 

• Andere Thuismarkt-activiteiten, waaronder 

Luxemburgse Retail Banking (LRB); 

• Internationale Financiële Dienstverlening, waaronder: 

• Europa–Mediterranee, 

• BancWest, 

• Persoonlijke financiën, 

• Verzekeringen, 

• Vermogensopbouw en -beheer; 

• Corporate and Institutional Banking (CIB), waartoe behoort: 

• Bankdiensten voor bedrijven, 

• Mondiale markten, 

• Effectendienstverlening. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Waar BNPP B.V. de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot BNPP 

verwijderen. Waar BNPP de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met 

betrekking tot BNPP invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. verwijderen.] 

B.16 Meerderheidsaan

deelhouders  

Met betrekking tot BNPP B.V.: 

BNP Paribas houdt 100 procent van het aandelenkapitaal van BNPP B.V. 

Met betrekking tot BNPP: 

Geen van de huidige aandeelhouders oefent rechtstreekse of indirecte 

zeggenschap uit over BNPP. Per 31 december 2016 zijn de belangrijkste 

aandeelhouders Société Fédérale de Participations et d'Investissement 

("SFPI"), een public interest société anonyme (besloten vennootschap) die 

namens de Belgische overheid optreedt en die een belang van 10,2% in het 
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aandelenkapitaal houdt, BlackRock Inc. dat 5,2% in het aandelenkapitaal 

houdt en het Groothertogdom Luxemburg, dat een belang van 1,0% in het 

aandelenkapitaal houdt. Voor zover BNPP weet, is er behalve SFPI en 

BlackRock Inc. geen aandeelhouder die meer dan 5% van haar vermogen of 

stemrechten houdt. 

Op 4 mei 2017 heeft de Belgische Staat, via de Federal Holding and 

Investment Company ("SFPI-FPIM") bekend gemaakt dat zij 

termijnverkopen zijn aangegaan met betrekking tot 31.198.404 aandelen van 

BNPP, die ongeveer 2,5% vertegenwoordigen van het aandelenkapitaal dat in 

handen is van SFPI-FPIM. Bij afwikkeling van dergelijke termijnverkopen 

wordt het aandelenbezit van SFPI-FPIM in BNPP verlaagd met ongeveer 

7,8%. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Waar BNPP B.V. de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot BNPP 

verwijderen. Waar BNPP de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met 

betrekking tot BNPP invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. verwijderen.] 

B.17 Gevraagde 

kredietbeoordeli

ngen  

De kredietbeoordeling van BNPP B.V. voor de lange termijn is A met een 

stabiele outlook (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS) en 

de kredietbeoordeling van BNPP B.V. voor de korte termijn is A-1 (Standard 

& Poor's Credit Market Services France SAS). 

De kredietbeoordeling van BNPP voor de lange termijn is A met een stabiele 

outlook (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), A1 met een 

stabiele outlook (Moody's Investors Service Ltd.), A+ met een stabiele 

outlook (Fitch France S.A.S.) en AA (laag) met een stabiele outlook (DBRS 

Limited) en de kredietbeoordeling van BNPP voor de korte termijn is A-1 

(Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), P-1 (Moody's 

Investors Service Ltd.), F1 (Fitch France S.A.S.) en R-1 (gemiddeld) (DBRS 

Limited). 

  Effecten die ingevolge het Programma worden uitgegeven, kunnen al dan niet 

een beoordeling hebben gekregen.  

  Een effectenbeoordeling is geen aanbeveling om effecten te kopen, verkopen 

of aan te houden en kan op ieder moment door de kredietbeoordelaar worden 

opgeschort, verlaagd of ingetrokken.  

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Waar BNPP B.V. de Emittent is, invoegen: 

De kredietbeoordeling van BNPP B.V. voor de lange termijn is [A met een 

stabiele outlook (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS)] en 

de kredietbeoordeling van BNPP B.V. voor de korte termijn is [A-1 (Standard 
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& Poor's Credit Market Services France SAS)].] 

[Waar BNPP de Emittent is, invoegen: 

De kredietbeoordeling van BNPP voor de lange termijn is [A met een stabiele 

outlook (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS)],[ A1 met 

een stabiele outlook (Moody's Investors Service Ltd.)] en [A+ met een stabiele 

outlook (Fitch France S.A.S.)] en [AA (laag) met een stabiele outlook (DBRS 

Limited)] en de kredietbeoordeling van BNPP voor de korte termijn is [A-1 

(Standard & Poor's Credit Market Services France SAS)], [P-1 (Moody's 

Investors Service Ltd.)], [F1 (Fitch France S.A.S.)] en [R-1 (gemiddeld) 

(DBRS Limited)].] 

[De Effecten [hebben/krijgen naar verwachting] van [[�] de beoordeling 

[�]/geen beoordeling]. 

Een effectenbeoordeling is geen aanbeveling om effecten te kopen, verkopen 

of aan te houden en kan op ieder moment door de kredietbeoordelaar worden 

opgeschort, verlaagd of ingetrokken.] 

B.18 Beschrijving van 

de Garantie  

Met betrekking tot BNPP B.V.: 

BNP Paribas ("BNPP" of de "Garant") staat op grond van een door BNP 

Paribas ("BNPP" of de "Garant") op of rond [�] juli 2017 ondertekende 

garantie naar Frans recht onvoorwaardelijk en onherroepelijk garant voor de 

door BNPP B.V. uitgegeven Effecten (de "Garantie").  

In geval van een bail-in van BNPP maar niet BNPP B.V., zullen de 

verplichtingen en/of bedragen die door BNPP ingevolge de garantie 

verschuldigd zijn, worden verminderd ter weerspiegeling van een dergelijke 

wijziging of vermindering als toegepast op de passiva van BNPP 

voortvloeiende uit de toepassing van een bail-in van BNPP door een 

betreffende toezichthouder (met inbegrip van een situatie waarbij de Garantie 

zelf niet onderworpen is aan een dergelijke bail-in). 

De verplichtingen ingevolge de Garantie zijn niet-achtergestelde en ongedekte 

verplichtingen van BNPP en zullen van gelijke rang zijn (pari passu) ten 

opzichte van haar overige huidige en toekomstige niet-achtergestelde en 

ongedekte verplichtingen behoudens uitzonderingen die op grond van de 

Franse wet verplicht dienen te zijn. 

Met betrekking tot BNPP: 

Door BNPP uitgegeven effecten worden niet gegarandeerd. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Waar BNPP B.V. de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot BNPP 

verwijderen. Waar BNPP de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met 

betrekking tot BNPP invoegen en bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 
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BNPP B.V. verwijderen.] 

B.19 Informatie over 

de Garant  

[Indien de Effecten zijn uitgegeven door BNPP B.V., Elementen B.19/B.1 tot 

en met B.19/B.17 invoegen. [Indien de Effecten zijn uitgegeven door BNNP, 

Elementen B.19/B.1 tot en met B.19/B.17 verwijderen.] 

B.19/B.1 Juridische en 

commerciële 

naam van de 

Garant 

BNP Paribas. 

B.19/B.2 Zetel/juridische 

vorm/wetgeving/

land van 

oprichting 

De Garant is in Frankrijk opgericht als een société anonyme naar Frans recht 

en is een bevoegde bank gevestigd te (75009) Parijs, Frankrijk, aan 16, 

boulevard des Italiens. 

B.19/B.4b Informatie over 

ontwikkelingen 

Macroeconomische omgeving. 

De bedrijfsresultaten van BNPP worden beïnvloed door de macro-

economische en marktomgeving. Gezien de aard van de activiteiten van de 

BNPP is zij bijzonder gevoelig voor de macro-economische en 

marktomstandigheden in Europa, die de laatste jaren weleens uitdagend waren 

en storingen hebben ondervonden.  

In 2016 stabiliseerde de wereldwijde groei net boven de 3% ondanks de veel 

lagere groei in de geavanceerde economieën. Drie grote transities blijven de 

wereldwijde vooruitzichten beïnvloeden: afnemende economische groei in 

China, fluctuerende energieprijzen die in 2016 stegen en een tweede 

aanscherping van het monetair beleid in de Verenigde Staten in de context van 

een veerkrachtig binnenlands herstel. Opgemerkt dient te worden dat de 

centrale banken van enkele grote ontwikkelde landen accommoderend 

monetair beleid blijven volgen. Economische voorspellingen van de IMF voor 

2017 duiden op een herstel van de wereldwijde activiteit, geen grote 

verbetering in de groei van de eurozone en Japan en een vertraging in het 

Verenigd Koninkrijk. 

In die context kunnen er twee risico's aangewezen worden: 

Financiële instabiliteit door de kwetsbaarheid van opkomende landen 

Hoewel de blootstelling van de BNP Paribas Group naar opkomende landen 

beperkt is, kan de kwetsbaarheid van deze economieën leiden tot verstoringen 

in het wereldwijde financiële systeem die van invloed kunnen zijn op de 

Group en mogelijk hun resultaten wijzigen. 

In 2016 was er een brede toename van de in vreemde valuta luidende 

verplichtingen van de economieën van veel opkomende markteconomieën 

zichtbaar op het moment dat schuldenniveaus (zowel in vreemde als nationale 

valuta) reeds hoog waren. De particuliere sector was de grootste bron van de 

toename van deze schuld. Verder hebben het vooruitzicht van een geleidelijke 
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toename van de Amerikaanse belangrijkste tarieven (de Federal Reserve Bank 

heeft de eerste verhoging doorgevoerd in december 2015 en een tweede in 

december 2016) en toegenomen financiële volatiliteit afkomstig van zorgen 

om de groei en toenemend geopolitiek risico in opkomende markten 

bijgedragen aan een verkrapping van externe financiële omstandigheden, 

toegenomen kapitaaluitvoer, verdere valutaontwaarding in veel opkomende 

markten en verhoogde risico's voor banken. Deze factoren kunnen leiden tot 

verdere afwaarderingen van de status van landen. 

Er bestaat nog steeds het risico op verstoringen op wereldwijde markten 

(stijgende risicopremies, erosie van vertrouwen, afnemende groei, uitstel of 

vertraging van normalisatie van monetair beleid, afnemende liquiditeit in 

markten, problemen bij het waarderen van activa, afname in 

kredietvoorziening en wanordelijk ontschulden) dat van invloed kan zijn op 

alle bankinstellingen. 

Systemische risico's met betrekking tot toegenomen schuld en marktliquiditeit 

Ondanks de opleving vanaf half 2016 blijft de rente laag wat sommige spelers 

in het financiële systeem aan kan blijven zetten tot het nemen van overmatig 

risico: toegenomen looptijden van financiering of activa in bezit, minder steng 

beleid voor het toekennen van leningen, toename in financiering met vreemd 

vermogen. 

Sommige spelers (verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, 

activabeheerders enz.) brengen een toenemende systemische dimensie met 

zich mee en in het geval van marktturbulentie (gekoppeld bijvoorbeeld aan 

een plotselinge toename in rentepercentages en/of een scherpe prijscorrectie) 

kunnen zij beslissen grote posities te ontbinden in een omgeving van relatief 

zwakke marktliquiditeit. 

In de afgelopen jaren is er ook een toename in schulden opgemerkt (publiek 

en particulier, zowel in ontwikkelde als opkomende landen). Het hieruit 

voortvloeiende risico kan zich ofwel voordoen bij een piek in de rente of een 

verdere negatieve groeischok. 

Wetgeving en regelgeving van toepassing op financiële instellingen. 

Recente en toekomstige veranderingen in de wetgeving en richtlijnen die van 

toepassing zijn op financiële instellingen hebben veel invloed op BNPP. 

Maatregelen die recent zijn aangenomen of die (of de toepassingsmaatregelen 

ervan) nog een ruwe versie zijn, die invloed hebben of mogelijk hebben op 

BNPP kunnen zijn: 

− de structurele hervormingen die bestaan uit de Franse bankierswet van 

26 juli 2013 die eist dat banken filialen opzetten of "speculatieve" 

bedrijfseigen activiteiten scheiden van hun traditionele bankactiviteiten, 

de "Volcker regel" in de VS die bedrijfseigen transacties, sponsorschap 

en beleggingen in private equity fondsen en hedgefondsen door 

Amerikaanse en buitenlandse banken verbiedt en komende, mogelijke 
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veranderingen in Europa;  

− richtlijnen betreffende kapitaal: Richtlijn Kapitaalvereisten IV 

("CRD 4")/de Verordening Kapitaalvereisten ("CRR"), de 

internationale norm voor het vermogen om verlies te absorberen 

("TLAC") en aanmerking van BNPP als financiële instelling dat van 

systemisch belang is door de Raad voor financiële stabiliteit; 

− het Europees Enkel Toezichthoudend Mechanisme en de verordening 

van 6 november 2014; 

− de Richtlijn van 16 april 2014 met betrekking tot 

depositogarantiesystemen en de delegatie- en invoeringsbesluiten, de 

Richtlijn van 15 mei 2014 met daarin een Bankherstel- en 

Resolutieraamwerk, het Enkele Resolutie Mechanisme voor het instellen 

van het Enkele Resolutiebestuur en het Enkele Resolutiefonds;  

− de Final Rule van de Amerikaanse Federal Reserve die strengere regels 

oplegt op de Amerikaanse transacties van grote buitenlandse banken, 

voornamelijk de verplichting tot het opzetten van een afzonderlijke, 

intermediaire holding in de VS (gekapitaliseerd en onderhevig aan 

regelgeving) voor hun Amerikaanse dochtermaatschappijen;  

− de nieuwe regels voor de regulering van over-de-toonbank derivatieve 

activiteiten overeenkomstig Hoofdstuk VII van de Dodd-Frank Wall 

Street Reform and Consumer Protection Act, voornamelijk 

margevereisten niet-vrijgemaakte derivaatproducten en de derivaten van 

aandelen die verhandeld worden door swapdealers en belangrijke op 

aandelen gebaseerde swapdeelnemers en de regels van het Amerikaanse 

Securities and Exchange Commission waarvoor de registratie van 

banken en grote swapdeelnemers verplicht is die actief zijn op 

derivatenmarkten alsmede de transparantie en rapportage van 

derivatentransacties; 

− de nieuwe Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten 

("MiFID") en Vordering betreffende markten voor financiële 

instrumenten ("MiFIR") en Europese regels met betrekking tot het 

vrijmaken van sommige over-de-toonbank derivatenproducten door 

gecentraliseerde tegenpartijen en het onthullen van aandelen 

gefinancierde transacties aan gecentraliseerde organen.  

Daarbij komt dat in de huidige strengere regelgevende context het risico van 

het niet nakomen van bestaande wetten en richtlijnen, vooral met betrekking 

tot de bescherming van de belangen van klanten, een groot risico vormt voor 

de bankensector, mogelijk leidend tot grote verliezen en boetes. Naast dit 

nalevingssysteem, dat specifiek dit soort risico dekt, plaatst de Group het 

belang van zijn klanten, en breder gezien dat van zijn belanghebbenden, in de 

kern van zijn waarden. De nieuwe Gedragscode die in 2016 door de Group is 

ingesteld bevat gedetailleerde waarden en gedragsregels op dit gebied. 
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Cyberrisico. 

In de afgelopen jaren hebben financiële instellingen te maken gekregen met 

een aantal cyberincidenten, die vooral betrekking hadden op grootschalige 

wijzigingen van gegevens die de kwaliteit van financiële informatie in gevaar 

brachten. Dit risico is ook vandaag de dag aanwezig en BNPP heeft, net als 

andere banken, maatregelen genomen om systemen te implementeren die 

cyberaanvallen tegengaan die gegevens en cruciale systemen kunnen 

vernietigen of beschadigen en de activiteiten kunnen ophouden. Daarnaast 

hebben de regelgevende en toezichthoudende autoriteiten initiatieven 

genomen om de uitwisseling van informatie over cyberbeveiliging en 

cybercriminaliteit te bevorderen om zo de beveiliging van technologische 

infrastructuren te verbeteren en effectieve herstelplannen op te stellen na een 

cyberincident. 

B.19/B.5 Beschrijving van 

de Groep 

BNPP is een toonaangevende Europese bancaire en financiële dienstverlener 

met vier thuismarkten voor particuliere bankdiensten, namelijk in België, 

Frankrijk, Italië en Luxemburg. Zij is actief in 74 landen en heeft meer dan 

192.000 werknemers in dienst, met inbegrip van meer dan 146.000 in Europa. 

BNPP is de moedermaatschappij van de BNP Paribas-groep (gezamenlijk de 

"BNPP-groep"). 

B.19/B.9 Winstverwachtin

g of -raming 

Niet van toepassing, aangezien er geen winstvoorspellingen of schattingen 

zijn opgesteld ten aanzien van de Garantiegever in het Basisprospectus waar 

deze Samenvatting betrekking op heeft.   

B.19/B.10 Voorbehouden 

in het 

accountantsversl

ag 

Niet van toepassing. Er zijn in het accountantsverslag geen voorbehouden 

gemaakt inzake de historische financiële informatie die in het Basisprospectus 

is opgenomen. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Niet van toepassing. Er zijn in het accountantsverslag geen voorbehouden 

gemaakt inzake de historische financiële informatie die in het Basisprospectus 

is opgenomen.] / [In het accountantsverslag zijn de volgende voorbehouden 

gemaakt inzake de historische financiële informatie die in het Basisprospectus 

is opgenomen: [voorbehoud(en) beschrijven]] 

B.19/B.12 Selectie van historische kerncijfers met betrekking tot de Garant: 

Vergelijkende financiële jaarcijfers – in miljoenen EUR 

  31/12/2016 

(geauditeerd) 

31/12/2015 

(geauditeerd) 

 Inkomsten 43.411 42.938 

 Risicokosten (3.262) (3.797) 
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 Netto-inkomsten, aandeel Groep 7.702 6.694 

  31/12/2016 31/12/2015 

 Common Equity Tier 1 Ratio (Basel 3 

geheel belast, CRD4) 

11,5% 10,9% 

  31/12/2016 

(geauditeerd) 

31/12/2015 

(geauditeerd) 

 Geconsolideerd balanstotaal 2.076.959 1.994.193 

 Geconsolideerde leningen en 

schuldvorderingen verschuldigd door 

klanten 

712.233 682.497 

 Geconsolideerde items verschuldigd aan 

klanten 

765.953 700.309 

 Eigen vermogen (aandeel Groep) 100.665 96.269 

 Vergelijkende Tussentijdse Financiële Cijfers voor de periode van drie maanden eindigend 

op 31 maart 2017 – In miljoenen EUR 

  1Q17 

(niet-geauditeerd) 

1Q16 

(niet-geauditeerd) 

 Inkomsten 11.297 10.844 

 Risicokosten (592) (757) 

 Netto-inkomsten, aandeel Groep 1.894 1.814 

  31/03/2017 31/12/2016 

 Common Equity Tier 1 Ratio (Basel 3 

geheel belast, CRD4) 

11,6% 11,5% 

  31/03/2017 

(niet-geauditeerd) 

31/12/2016 

(geauditeerd) 

 Geconsolideerd balanstotaal 2.197.658 2.076.959 

 Geconsolideerde leningen en 

schuldvorderingen verschuldigd door 

klanten 

718.009 712.233 

 Geconsolideerde items verschuldigd aan 

klanten 

801.381 765.953 
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 Eigen vermogen (aandeel Groep) 102.076 100.665 

 Verklaring van geen significante of wezenlijk nadelige wijziging 

Er heeft zich sinds 31 december 2016 (het einde van de laatste verslagperiode waarvoor een 

gecontroleerde jaarrekening is gepubliceerd) geen significante wijziging voorgedaan in de 

financiële positie of handelspositie van de BNPP-groep. Er heeft zich sinds 31 december 2016 (het 

einde van de laatste verslagperiode waarvoor een gecontroleerde jaarrekening is gepubliceerd) 

geen wezenlijk nadelige wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van BNPP of de BNPP-groep.  

Samenvatting per specifieke uitgifte 

Er heeft zich sinds [31 december 2016 (het einde van de laatste verslagperiode waarvoor een 

gecontroleerde jaarrekening is gepubliceerd)] geen significante wijziging voorgedaan in de 

financiële positie of handelspositie van de BNPP-groep. Er heeft zich sinds [31 december 2016 

(het einde van de laatste verslagperiode waarvoor een gecontroleerde jaarrekening is 

gepubliceerd)] geen wezenlijk nadelige wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van BNPP of 

de BNPP-groep. 

B.19/B.13 Gebeurtenissen 

die van invloed 

zijn op de 

solvabiliteit van 

de Garant 

Niet van toepassing, daar zich per de datum van dit Basisprospectus en naar 

beste weten van de Garant geen recente gebeurtenissen hebben voorgedaan die 

in wezenlijke mate van belang zijn voor het beoordelen van de solvabiliteit 

van de Garant sinds 31 december 2016. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Niet van toepassing, daar zich per de datum van dit Basisprospectus en naar 

beste weten van de Garant geen recente gebeurtenissen hebben voorgedaan die 

in wezenlijke mate van belang zijn voor het beoordelen van de solvabiliteit 

van de Garant sinds [31 december 2016]].  

[Noem recente gebeurtenissen die in wezenlijke mate van belang zijn voor de 

bepaling van de solvabiliteit van de Garant.] 

B.19/B.14 Afhankelijkheid 

van andere 

Groepsmaatscha

ppijen 

BNPP is niet afhankelijk van andere onderdelen van de BNPP-groep. 

B.19/B.15 Hoofdactiviteite

n 

BNP Paribas houdt belangrijke posities in haar twee hoofdactiviteiten: 

• Retail Banking and Services, waartoe behoort: 

• Thuismarkten, waaronder:  

• Franse Retail Banking (FRB), 

• BNL banca commerciale (BNL bc), Italiaanse retail 

banking, 

• Belgische Retail Banking (BRB), 
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• Andere Thuismarkt-activiteiten, waaronder Luxemburgse 

Retail Banking (LRB); 

• Internationale Financiële Dienstverlening, waaronder:  

• Europa–Mediterranee, 

• BancWest, 

• Persoonlijke financiën, 

• Verzekeringen, 

• Vermogensopbouw en -beheer; 

• Corporate and Institutional Banking (CIB), waartoe behoort:  

• Bankdiensten voor bedrijven, 

• Mondiale markten, 

• Effectendienstverlening. 

B.19/B.16 Meerderheidsaan

deelhouders  

Geen van de huidige aandeelhouders oefent rechtstreekse of indirecte 

zeggenschap uit over BNPP. Per 31 december 2016 zijn de belangrijkste 

aandeelhouders Société Fédérale de Participations et d'Investissement 

("SFPI"), een public interest société anonyme (besloten vennootschap) die 

namens de Belgische overheid optreedt en die een belang van 10,2% in het 

aandelenkapitaal houdt, BlackRock Inc. dat 5,2% in het aandelenkapitaal 

houdt en het Groothertogdom Luxemburg, dat een belang van 1,0% in het 

aandelenkapitaal houdt. Voor zover BNPP weet, is er behalve SFPI en 

BlackRock Inc. geen aandeelhouder die meer dan 5% van haar vermogen of 

stemrechten houdt.  

Op 4 mei 2017 heeft de Belgische Staat, via de Federal Holding and 

Investment Company ("SFPI-FPIM") bekend gemaakt dat zij 

termijnverkopen zijn aangegaan met betrekking tot 31.198.404 aandelen van 

BNPP, die ongeveer 2,5% vertegenwoordigen van het aandelenkapitaal dat in 

handen is van SFPI-FPIM. Bij afwikkeling van dergelijke termijnverkopen 

wordt het aandelenbezit van SFPI-FPIM in BNPP verlaagd met ongeveer 

7,8%. 

B.19/B.17 Gevraagde 

kredietbeoordeli

ngen 

De kredietbeoordeling van BNPP voor de lange termijn is A met een stabiele 

outlook (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), A1 met een 

stabiele outlook (Moody's Investors Service Ltd.), A+ met een stabiele outlook 

(Fitch France S.A.S.) en AA (laag) met een stabiele outlook (DBRS Limited) 

en de kredietbeoordeling van BNPP voor de korte termijn is A-1 (Standard & 

Poor's Credit Market Services France SAS)], P-1 (Moody's Investors Service 

Ltd.), F1 (Fitch France S.A.S.) en R-1 (gemiddeld) (DBRS Limited). 

Een effectenbeoordeling is geen aanbeveling om effecten te kopen, verkopen 
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of aan te houden en kan op ieder moment door de kredietbeoordelaar worden 

opgeschort, verlaagd of ingetrokken.  

Samenvatting per specifieke uitgifte 

De kredietbeoordeling van BNPP voor de lange termijn is [A met een stabiele 

outlook (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS)], [A1 met 

een stabiele outlook (Moody's Investors Service Ltd.)], [A+ met een stabiele 

outlook (Fitch France S.A.S.)] en [AA (laag) met een stabiele outlook (DBRS 

Limited)] en de kredietbeoordeling van BNPP voor de korte termijn is [A-1 

(Standard & Poor's Credit Market Services France SAS)], [P-1 (Moody's 

Investors Service Ltd.)], F1 (Fitch France S.A.S.)] en [R-1 (gemiddeld) 

(DBRS Limited)]. 

Een effectenbeoordeling is geen aanbeveling om effecten te kopen, verkopen 

of aan te houden en kan op ieder moment door de kredietbeoordelaar worden 

opgeschort, verlaagd of ingetrokken. 
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C.1 Effectensoort/ 

ISIN 

De volgende soorten Effecten kunnen worden uitgegeven: warrants 

("Warrants") en certificaten ("Certificaten"; en tezamen met de Warrants te 

noemen: "Effecten"). 

Het ISIN, de Common Code en de Mnemonische Code ten aanzien van een 

Serie Effecten worden in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden vermeld. 

Indien dit in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is vermeld, zullen de 

Effecten worden geconsolideerd en één serie vormen met de eerdere Tranches 

die in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden zijn vermeld. 

  Effecten kunnen in contanten worden afgewikkeld ("In Contanten 

Afgewikkelde Effecten") of fysiek worden afgewikkeld door de levering van 

activa ("Fysiek Afgewikkelde Effecten").  

  Samenvatting per specifieke uitgifte 

De Effecten zijn [warrants ("Warrants")]/[certificaten ("Certificaten")] en 

worden in Series uitgegeven. 

Het Serienummer van de Effecten is [�]. 

Het Tranchenummer is [�]. 

Het ISIN is [�]. 

De Common Code is [�]. 

[De Mnemonische Code is [�].] 

[De Effecten zullen worden geconsolideerd en één serie vormen met [noem 

eerdere Tranches] op de Uitgiftedatum.] 

[Op de Certificaten is Frans recht van toepassing.]  

[Op de Warrants is Frans recht van toepassing.] 

De Effecten zijn [in contanten afgewikkelde Effecten/fysiek afgewikkelde 

Effecten]. 

C.2 Valuta Behoudens naleving van alle geldende wetgeving, regelgeving en richtlijnen 

mogen Effecten in elke valuta worden uitgegeven. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

De valuta van deze Serie Effecten is [�] ("[�]"). 

C.5 Beperkingen op De Effecten zijn vrij overdraagbaar, behoudens de beperkingen op aanbieden 
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vrije 

overdraagbaarh

eid 

en verkopen in de Verenigde Staten, de Europese Economische Ruimte, 

België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje en 

Zweden en ingevolge de Prospectusrichtlijn en de wetgeving van de 

rechtsgebieden waar de betreffende Effecten worden aangeboden of verkocht.  

C.8 Aan de Effecten 

verbonden 

rechten 

Op Effecten die ingevolge het Programma worden uitgegeven, gelden onder 

meer voorwaarden met betrekking tot: 

  Status 

  De Effecten zijn niet-achtergestelde en ongedekte verplichtingen van de 

Emittent en zijn onderling van gelijke rang (pari passu). 

  Belastingheffing 

  De Houder dient alle belastingen, rechten en/of onkosten te betalen die 

voortvloeien uit de vervreemding, uitoefening en afwikkeling of aflossing van 

de Effecten en/of de levering of overdracht van de Gerechtigdheid.  

De Emittent houdt op de aan Houders betaalbare bedragen of te leveren activa 

bepaalde belastingen en onkosten in die niet eerder op aan Houders betaalde 

bedragen of geleverde activa zijn ingehouden en waarvan de Berekeningsagent 

vaststelt dat deze aan de Effecten zijn toe te rekenen. 

  Op betalingen zijn in alle gevallen van toepassing: (i) fiscale en andere wet- en 

regelgeving die ter plaatse van de betaling daarop van toepassing is, (ii) 

vereiste inhouding of aftrek op grond van een overeenkomst zoals beschreven 

in Section 1471(b) van de U.S. Internal Revenue Code of 1986 (de "Code") of 

zoals anderszins opgelegd op grond van Section 1471 tot en met 1474 van de 

Code, alle regelgeving of overeenkomsten ingevolge daarvan, officiële 

interpretaties daarvan, of wetten waarmee een intergouvernementele 

benadering daarvan wordt ingevoerd, en (iii) vereiste inhouding of aftrek op 

grond van Section 871(m) van de Code. 

Voorts is de Emittent bij het bepalen van de hoogte van de inhouding of aftrek 

die op grond van Section 871(m) van de Code ten aanzien van over de Effecten 

verschuldigde bedragen moet worden opgelegd, gerechtigd een "dividend 

equivalent" (zoals gedefinieerd voor de toepassing van Section 871(m) van de 

Code) tegen een tarief van 30 procent in te houden. 

  Negatief pandrecht 

  De voorwaarden van de Effecten bevatten geen bepaling betreffende negatief 

pandrecht. 

  Gevallen van Tekortkoming 

  De voorwaarden van de Effecten bevatten geen gevallen van tekortkoming.  

  Vergaderingen 
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  De voorwaarden van de Effecten bevatten bepalingen over het bijeenroepen 

van vergaderingen van houders van die Effecten om zaken te behandelen die 

hun belangen in het algemeen aangaan.  Deze bepalingen geven bepaalde 

meerderheden het recht om alle houders te binden, met inbegrip van houders 

die niet aanwezig waren en niet gestemd hebben op de betreffende vergadering 

en houders die anders dan de meerderheid hebben gestemd. 

  In de toepasselijke Definitieve Voorwaarden kan worden aangegeven dat 

Houders ten aanzien van alle Tranches in een Serie automatisch in een masse 

worden samengevoegd ter verdediging van hun gemeenschappelijke belangen 

(de "Masse") of dat Houders niet in een Masse worden samengevoegd. 

  Heersend recht 

  De Effecten, de Agentuurovereenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of 

aangevuld) en de Garantie worden beheerst door en uitgelegd naar Frans recht, 

en alle rechtszaken of procedures in verband daarmee worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechters te Parijs binnen het rechtsgebied van het Parijse 

Gerechtshof (Cour d'Appel de Paris). BNPP B.V. kiest woonplaats op het 

statutaire hoofdkantoor van BNP Paribas, momenteel gevestigd te (75009) 

Parijs aan 16, boulevard des Italiens. 

  Samenvatting per specifieke uitgifte 

Status 

De Effecten vormen niet-achtergestelde en ongedekte verplichtingen van de 

Emittent en zijn onderling van gelijke rang (pari passu). 

Belastingheffing 

De Houder dient alle belastingen, rechten en/of onkosten te betalen die 

voortvloeien uit de vervreemding, uitoefening en afwikkeling of aflossing van 

de Effecten en/of de levering of overdracht van de Gerechtigdheid.  

De Emittent houdt op de aan Houders betaalbare bedragen of te leveren activa 

bepaalde belastingen en onkosten in die niet eerder op aan Houders betaalde 

bedragen of geleverde activa zijn ingehouden en waarvan de Berekeningsagent 

vaststelt dat deze aan de Effecten zijn toe te rekenen. 

Op betalingen zijn in alle gevallen van toepassing: (i) fiscale en andere wet- en 

regelgeving die ter plaatse van de betaling daarop van toepassing is, (ii) 

vereiste inhouding of aftrek op grond van een overeenkomst zoals beschreven 

in Section 1471(b) van de U.S. Internal Revenue Code of 1986 (de "Code") of 

zoals anderszins opgelegd op grond van Section 1471 tot en met 1474 van de 

Code, alle regelgeving of overeenkomsten ingevolge daarvan, officiële 

interpretaties daarvan, of wetten waarmee een intergouvernementele 

benadering daarvan wordt ingevoerd, en (iii) vereiste inhouding of aftrek op 

grond van Section 871(m) van de Code. 



 

   

0092651-0000104 PA:19319743.1 26  

 

Element Titel  

[Voorts is de Emittent bij het bepalen van de hoogte van de inhouding of aftrek 

die op grond van Section 871(m) van de Code ten aanzien van over de Effecten 

verschuldigde bedragen moet worden opgelegd, gerechtigd een "dividend 

equivalent" (zoals gedefinieerd voor de toepassing van Section 871(m) van de 

Code) tegen een tarief van 30 procent in te houden.] 

Negatief pandrecht 

De voorwaarden van de Effecten bevatten geen bepaling betreffende negatief 

pandrecht. 

Gevallen van Tekortkoming 

De voorwaarden van de Effecten bevatten geen gevallen van tekortkoming. 

Vergaderingen 

[De voorwaarden van de Effecten bevatten bepalingen over het bijeenroepen 

van vergaderingen van houders van die Effecten om zaken te behandelen die 

hun belangen in het algemeen aangaan.  Deze bepalingen geven bepaalde 

meerderheden het recht om alle houders te binden, met inbegrip van houders 

die niet aanwezig waren en niet gestemd hebben op de betreffende vergadering 

en houders die anders dan de meerderheid hebben gestemd.] 

[De Houders worden ten aanzien van alle Tranches in een Serie automatisch in 

een masse samengevoegd ter verdediging van hun gemeenschappelijke 

belangen (de "Masse").] / [De Houders worden niet in een Masse 

samengevoegd.] 

Heersend recht 

De Effecten, de Agentuurovereenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of 

aangevuld) en de Garantie worden beheerst door en uitgelegd naar Frans recht, 

en alle rechtszaken of procedures in verband daarmee worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechters te Parijs binnen het rechtsgebied van het Parijse 

Gerechtshof (Cour d'Appel de Paris). BNPP B.V. kiest woonplaats op het 

statutaire hoofdkantoor van BNP Paribas, momenteel gevestigd te (75009) 

Parijs aan 16, boulevard des Italiens. 

C.9 Rente/ 

Aflossing 

Rente 

Warrants zijn niet rentedragend en hierop wordt geen rente uitgekeerd. 

Certificaten zijn niet rentedragend en hierop wordt geen rente uitgekeerd 

anders dan met betrekking tot SPS Payout Securities en Fixed Rate Interest. 

Certificaten kunnen tegen een korting ten opzichte van hun nominale bedrag 

worden aangeboden en verkocht. De Emittent kan rentedragende Vrijgestelde 

Effecten uitgeven. 

  Aflossing 
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  De voorwaarden waaronder Effecten kunnen worden afgelost of uitgeoefend 

(waaronder de aflossingsdatum of uitoefendatum en bijbehorende 

afwikkelingsdatum en het bij aflossing of uitoefening betaalbare of te leveren 

bedrag, alsmede bepalingen inzake vervroegde aflossing of intrekking), 

worden op het moment van uitgifte van de betreffende Effecten door de 

Emittent vastgesteld, zoals in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is 

aangegeven en in de betreffende samenvatting voor de specifieke uitgifte, die 

als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is gevoegd, is 

samengevat.  

  Effecten kunnen worden ingetrokken of tussentijds worden afgelost indien 

nakoming van de verplichtingen van de Emittent ingevolge de Effecten 

onwettig is geworden of het vanwege overmacht of een overheidshandeling 

onmogelijk of onhaalbaar wordt voor de Emittent om zijn verplichtingen 

ingevolge de Effecten en/of gerelateerde hedgingafspraken na te komen. Indien 

dit in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is aangegeven, kunnen de 

Certificaten tussentijds worden afgelost tegen het Optionele Aflossingsbedrag 

dat in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is vermeld. Het Optionele 

Aflossingsbedrag ten aanzien van elk Certificaat is ofwel: (i) het Nominale 

Bedrag vermenigvuldigd met het in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden 

genoemde percentage; ofwel (ii) de volgende Put Uitbetaling (in geval van 

vervroegde aflossing naar keuze van de Houders): 

  Put Uitbetalingen 

  Put Uitbetaling 2210 

Put Uitbetaling 2300 

Call Uitbetalingen  

Call Uitbetaling 2300 

  In geval van Effecten die aan een Onderliggende Referentiewaarde zijn 

gekoppeld, kunnen de Effecten eveneens worden ingetrokken of vroegtijdig 

worden afgelost na een bepaalde verstoring, aanpassing of buitengewone of 

andere omstandigheden, zoals in de betreffende samenvatting voor de 

specifieke uitgifte, die als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden 

is gevoegd, is samengevat.  

  Vertegenwoordiger van Houders 

  Er is door de Emittent geen vertegenwoordiger voor de Houders aangesteld, 

indien dit in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is aangegeven. 

  Zie ook bovenstaand Element C.8 voor aan de Effecten verbonden rechten. 

  Samenvatting per specifieke uitgifte 

Rente 
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[Invoegen in geval van Warrants of niet-rentedragende Certificaten] De 

Effecten zijn niet rentedragend en op de Effecten wordt geen rente uitgekeerd 

[anders dan met betrekking tot SPS Payout Securities en Fixed Rate Interest] 

[invoegen bij Certificaten die tegen een korting op het nominale bedrag ervan 

zijn verkocht: en de Effecten worden tegen een korting ten opzichte van hun 

nominale bedrag aangeboden en verkocht].  

[De Certificaten [[zijn rentedragend/rente-uitkerend] [vanaf hun 

uitgiftedatum/vanaf [�]] tegen [een gestructureerd tarief, berekend met 

verwijzing naar [onderliggende waarde invoegen] (de "Onderliggende 

Referentiewaarde(n)")] [een vast tarief van [�] procent. per jaar]. Rente 

wordt [elk kwartaal/halfjaarlijks/jaarlijks] [achteraf] op [�] in elk jaar 

uitgekeerd. De eerste rentebetaling vindt plaats op [�]. [De rente op de 

Certificaten is [�] procent.] 

[Het rentetarief wordt berekend op de hieronder uiteengezette wijze: [Coupon 

Rate Payout 3000/1 – Digital Coupon] [Coupon Rate Payout 3000/2 – 

Snowball Digital Coupon].] 

Aflossing 

Tenzij een Effect eerder is afgelost of ingetrokken, wordt elk Effect op [�] [à 

pari/voor [�] procent van het nominale bedrag ervan afgelost][, zoals 

uiteengezet in Element C.18]. 

 

[In geval van Warrants, invoegen: De Warrants kunnen worden ingetrokken 

indien nakoming van de verplichtingen van de Emittent ingevolge de Warrants 

onwettig is geworden of het vanwege overmacht of een overheidshandeling 

onmogelijk of onhaalbaar wordt voor de Emittent om zijn verplichtingen 

ingevolge de Warrants en/of gerelateerde hedgingafspraken na te komen. [De 

Warrants kunnen tevens worden ingetrokken op grond van [overige bepalingen 

voor tussentijdse intrekking vermelden die op de uitgegeven Effecten van 

toepassing zijn] tegen [het intrekkingsbedrag en de eventuele maximale en 

minimale intrekkingsbedragen vermelden die van toepassing zijn op de 

uitgegeven Effecten].] 

[In geval van Certificaten, invoegen:  

[Naar keuze van [de Emittent [of]][naar keuze van de Houders] kunnen de 

Certificaten tussentijds worden afgelost tegen het Optionele Aflossingsbedrag, 

dat gelijk is aan: 

[Optioneel Aflossingsbedrag vermelden]/ 

[Put Uitbetaling 2210] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[Put Uitbetaling 2300] 
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(Beschrijving en formule invoegen) 

[Call Uitbetaling 2300] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[De Certificaten kunnen tevens tussentijds worden afgelost op grond van 

[overige opties voor tussentijdse aflossing vermelden die op de uitgegeven 

Effecten van toepassing zijn] tegen [het bedrag voor tussentijdse aflossing en 

de eventuele maximale en minimale bedragen voor tussentijdse aflossing 

vermelden die van toepassing zijn op de uitgegeven Effecten]. 

Vertegenwoordiger van Houders 

[Er is door de Emittent geen vertegenwoordiger voor de Houders aangesteld.] 

[De namen en adressen van de eerste Vertegenwoordiger van de Masse en zijn 

plaatsvervanger zijn als volgt: [�].] / [De Houders worden niet in een Masse 

samengevoegd.] 

Zie ook bovenstaand Element C.8 voor aan de Effecten verbonden rechten. 

C.10 Derivaten-

component in 

de rentebetaling 

De Effecten zijn niet rentedragend anders dan met betrekking tot SPS Payout 

Securities en Fixed Rate Interest. De Emittent kan rentedragende Vrijgestelde 

Effecten uitgeven.  

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Niet van toepassing] [Betaling van rente met betrekking tot de Effecten wordt 

vastgesteld aan de hand van de resultaten van de Onderliggende Waarde(n). 

Zie ook Elementen C.9 hierboven en C.15 hieronder]. 

C.11 Toelating tot de 

handel 

Ingevolge het Programma uitgegeven Effecten kunnen worden toegelaten tot 

de handel aan Euronext Parijs, Euronext Amsterdam, Euronext Brussel, de 

beurs van Madrid/Barcelona/Valencia/Bilbao, NASDAQ OMX Helsinki Ltd., 

de Nordic Growth Market, NASDAQ OMX Stockholm, de Nordic Derivatives 

Exchange Stockholm of een andere gereguleerde markt, georganiseerde markt 

of ander handelssysteem (zoals de Nordic MRF of de Boerse Stuttgart cats 

GmbH (de "Cats")), zoals in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is 

aangegeven, of kunnen op niet-genoteerde basis worden uitgegeven.  

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Er [is][wordt naar verwachting] door (of namens) de Emittent een aanvraag 

ingediend om de Effecten toe te laten tot de handel op [Euronext 

Parijs]/[Euronext Amsterdam]/[Euronext Brussel]/ /[Beurs van 

[Madrid/Barcelona/Valencia/Bilbao]]/[NASDAQ OMX Helsinki Ltd.]/[de 

Nordic Growth Market]/[NASDAQ OMX Stockholm]/[de Nordic Derivatives 

Exchange Stockholm] / [�]. [Een aanvraag is ingediend tot notering van de 

Effecten op de Nordic MTF en tot toelating van de Effecten tot de handel op de 
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Nordic MTF [met ingang van [�]].] [Een aanvraag is ingediend tot notering 

van de Effecten op de Boerse Stuttgart cats GmbH (de "Cats") en tot toelating 

van de Effecten tot de handel op de Cats [met ingang van [�]].][Een aanvraag 

is ingediend tot notering van de Effecten op de [�] en tot toelating van de 

Effecten tot de handel op de [�] [met ingang van [�]].] 

[De Effecten zijn niet voor toelating tot de handel op een markt bedoeld.] 

C.15 Hoe de waarde 

van de 

beleggingen in 

derivaten wordt 

beïnvloed door 

de waarde van 

de 

onderliggende 

activa. 

De Effecten zijn niet rentedragend anders dan met betrekking tot SPS Payout 

Securities en Fixed Rate Interest. De Emittent kan rentedragende Vrijgestelde 

Effecten uitgeven.  

Het betaalbare bedrag of de te leveren activa bij aflossing of afwikkeling van 

de Effecten kan/kunnen worden berekend aan de hand van bepaalde 

gespecificeerde Onderliggende Referentiewaarden zoals in de toepasselijke 

Definitieve Voorwaarden is aangegeven. 

De waarde van de Effecten kan tevens worden beïnvloed door schommelingen 

in de wisselkoers van een relevante valuta. 

Zie onderstaand Element C.18. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Het betaalbare bedrag][De te leveren activa] [met betrekking tot rente] bij 

[aflossing][afwikkeling] [wordt/worden] berekend onder verwijzing naar de 

Onderliggende Referentiewaarde(n). Zie onderstaand Element C.18. 

[De waarde van de Effecten kan tevens worden beïnvloed door schommelingen 

in de wisselkoers van een relevante valuta.] 

C.16 Looptijd van de 

derivaten 

De Uitoefendatum of Aflossingsdatum van de Effecten wordt in de 

toepasselijke Definitieve Voorwaarden vermeld. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

De [Uitoefendatum/Aflossingsdatum] van de Effecten is [�]. 

C.17 Afwikkelingspr

ocedure 

Effecten kunnen in contanten of fysiek worden afgewikkeld. 

Onder bepaalde omstandigheden kan de Emittent, de Houder of (indien van 

toepassing) de Garant de afwikkeling ten aanzien van de Effecten wijzigen. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

Deze Serie Effecten wordt [in contanten/fysiek] afgewikkeld. 

De Emittent heeft [niet] de optie om de afwikkeling te wijzigen. [[De Houder 

heeft de keuze uit afwikkeling door betaling in contanten of door fysieke 

levering.] De Garant kan de afwikkeling wijzigen.] 
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C.18 Rendement op 

derivaten 

Zie bovenstaand Element C.8 voor aan de Effecten verbonden rechten. 

Definitieve Aflossing – Certificaten 

Indien de Effecten Certificaten betreffen, geldt dat elk Effect, tenzij het eerder 

is afgelost of gekocht en ingetrokken, de houder ervan het recht geeft om op de 

Aflossingsdatum van de Emittent te ontvangen: 

  (a) (bij In Contanten Afgewikkelde Certificaten) een Contant 

Afwikkelingsbedrag, zijnde een bedrag dat gelijk is aan de Finale 

Uitbetaling zoals in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is 

aangegeven; of 

  (b) (bij Fysiek Afgewikkelde Certificaten) de Gerechtigheid, zijnde de 

hoeveelheid Relevante Activa zoals in de toepasselijke Definitieve 

Voorwaarden is aangegeven, gelijk aan de Gerechtigdheid zoals in de 

toepasselijke Definitieve Voorwaarden is aangegeven. 

 

  Uitoefening en Afwikkeling – Warrants 

  Indien de Effecten Warrants betreffen, geldt dat elk Effect bij geldige 

uitoefening de houder ervan het recht geeft om op de Afwikkelingsdatum van 

de Emittent te ontvangen: 

  (a) bij In Contanten Afgewikkelde Warrants, een Contant 

Afwikkelingsbedrag, zijnde een bedrag dat gelijk is aan de Finale 

Uitbetaling zoals in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is 

aangegeven; of 

  (b) bij Fysiek Afgewikkelde Warrants, de Gerechtigheid, zijnde de 

hoeveelheid Relevante Activa zoals in de toepasselijke Definitieve 

Voorwaarden is aangegeven, gelijk aan de Gerechtigdheid zoals in de 

toepasselijke Definitieve Voorwaarden is aangegeven. 

  Finale Uitbetalingen 

  Exchange Traded Securities (ETS) en Finale Uitbetalingen  

(1) Beleggingsproducten: 

(a) Yield Enhancement (Uitbetaling 1250/4): producten met een vaste 

looptijd die bij aflossing een vast rendement hebben indien wordt 

voldaan aan bepaalde voorwaarden (waaronder een cap, knock-out 

en/of automatische vervroegde aflossingskenmerken) met betrekking 

tot de prestaties van de Onderliggende Referentiewaarde. Er kan 

volledige, gedeeltelijke of geen vermogensbescherming zijn. 

(b) Participation (Payout 1320/1): producten met een vaste looptijd 

waarvan het rendement is gekoppeld aan de prestaties van de 
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Onderliggende Referentiewaarde. De berekening van het rendement 

kan op verschillende mechanismes gebaseerd zijn (waaronder knock-in 

of knock-out kenmerken). Er kan sprake zijn van volledige, 

gedeeltelijke of geen vermogensbescherming. 

(2) Leverage-producten: 

(a) Leverage (Uitbetaling 2100, 2200/1, 2200/2, 2210): producten met een 

vaste looptijd of onbepaalde duur waarvan het rendement rechtstreeks 

of indirect is gekoppeld aan de lineaire of non-lineaire prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde. De berekening van het rendement 

kan op verschillende mechanismes gebaseerd zijn (waaronder knock-

out kenmerken). Er is geen vermogensbescherming. 

(b) Constant Leverage (Uitbetaling 2300): producten met een vaste looptijd 

of onbepaalde duur met een rendement dat wordt berekend op basis van 

een vaste dagelijkse hefboom op de positieve of negatieve prestaties 

van de Onderliggende Referentiewaarde. Er is geen 

vermogensbescherming. 

Structured Products Securities (SPS) Finale Uitbetalingen 

(a) Reverse Converteerbare Effecten (Uitbetaling 3000): producten met 

een vaste looptijd en een rendement dat gekoppeld is aan zowel de 

prestaties van de Onderliggende Referentiewaarde(n) als een knock-in 

niveau. Er is geen vermogensbescherming en deze producten keren 

coupons uit. 

(b) Vanilla Call Effecten (Uitbetaling 3001): producten met een vaste 

looptijd en een rendement dat gekoppeld is aan de prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde(n). De berekening van het rendement 

kan op verschillende mechanismes gebaseerd zijn (waaronder knock-in 

of knock-out kenmerken). Er kan sprake zijn van volledige, 

gedeeltelijke of geen vermogensbescherming. 

  Bedragen van de Gerechtigdheid 

  Indien "Afronding" en "Resterend Bedrag" in de toepasselijke Definitieve 

Voorwaarden zijn aangegeven, wordt het Bedrag van de Gerechtigdheid naar 

beneden afgerond op een volledig Relevant Actief dat geleverd kan worden en 

betaalt de Emittent in plaats daarvan een bedrag dat gelijk is aan de Afronding 

en het Resterende Bedrag. 

  Automatische Vervroegde Aflossing/Uitoefening 

  Indien zich een Geval van Automatische Vervroegde Aflossing (bij 

Certificaten) of een Geval van Automatische Vervroegde Expiratie (bij 

Warrants) voordoet, in alle gevallen zoals in de toepasselijke Definitieve 

Voorwaarden is aangegeven, worden de Effecten (i) (bij Certificaten) op de 

Datum van Automatische Vervroegde Aflossing vervroegd afgelost tegen het 
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Bedrag bij Automatische Vervroegde Aflossing of (ii) (bij Warrants) op de 

Datum van Automatische Vervroegde Expiratie ingetrokken tegen een bedrag 

dat gelijk is aan het Bedrag bij Automatische Vervroegde Expiratie. 

  Bij Certificaten is het Bedrag bij Automatische Vervroegde Aflossing gelijk 

aan de Uitbetaling bij Automatische Vervroegde Aflossing die in de 

toepasselijke Definitieve Voorwaarden is vermeld of (indien dit niet is 

uiteengezet) een bedrag gelijk aan het product van (i) het Nominale Bedrag ten 

aanzien van dat Certificaat en (ii) het betreffende AVA-percentage dat in de 

toepasselijke Definitieve Voorwaarden is vermeld ten aanzien van de Datum 

van Automatische Vervroegde Aflossing. 

  Bij Warrants is het Bedrag bij Automatische Vervroegde Expiratie gelijk aan 

de Uitbetaling bij Automatische Vervroegde Expiratie die in de toepasselijke 

Definitieve Voorwaarden is vermeld.  

  Uitbetalingen bij Automatische Vervroegde Aflossing 

  Uitbetaling 2200/1 bij Automatische Vervroegde Aflossing 

  Uitbetaling 2200/2 bij Automatische Vervroegde Aflossing 

  Uitbetaling 2210/1 bij Automatische Vervroegde Aflossing 

  Uitbetaling 2210/2 bij Automatische Vervroegde Aflossing 

SPS Automatische Vervroegde Aflossing 

  Samenvatting per specifieke uitgifte 

Zie bovenstaand Element C.8 voor aan de Effecten verbonden rechten. 

[Invoegen indien de Effecten Certificaten zijn:  

Definitieve Aflossing 

Tenzij een Effect eerder is afgelost of gekocht en ingetrokken, geeft elk Effect 

de houder ervan het recht om op de Aflossingsdatum van de Emittent te 

ontvangen: [bij in contanten afgewikkelde Certificaten invoegen: een Contant 

Afwikkelingsbedrag dat gelijk is aan:][bij fysiek afgewikkelde Certificaten 

invoegen: de Gerechtigdheid, zijnde het aantal van [relevante activa 

vermelden] (de "Relevante Activa"), gelijk aan:]] 

[Invoegen indien de Effecten Warrants zijn: 

Uitoefening en Afwikkeling 

Elk Effect geeft de houder ervan het recht om bij geldige uitoefening op de 

Afwikkelingsdatum van de Emittent te ontvangen: [bij in contanten 

afgewikkelde Warrants invoegen: een Contant Afwikkelingsbedrag dat gelijk is 

aan:][bij fysiek afgewikkelde Warrants invoegen: de Gerechtigdheid, zijnde het 

aantal van [relevante activa vermelden] (de "Relevante Activa"), gelijk aan:]] 
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Finale Uitbetalingen 

Exchange Traded Securities (ETS) en Finale Uitbetalingen 

Beleggingsproducten: 

Yield Enhancement: producten met een vaste looptijd die een vast rendement 

hebben indien wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden (waaronder [een 

cap][,] [knock-out kenmerken] [en] [automatische vervroegde 

aflossingskenmerken]) met betrekking tot de prestaties van de Onderliggende 

Referentiewaarde. Er is [volledige]/[gedeeltelijke]/[geen 

vermogensbescherming]  

[ETS Finale Uitbetaling 1250/4] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[Participation: producten met een vaste looptijd en een rendement dat 

gekoppeld is aan de prestaties van de Onderliggende Referentiewaarde(n). De 

berekening van het rendement kan op verschillende mechanismes gebaseerd 

zijn (waaronder een [knock-in]/[knock-out]  kenmerk). Er is 

[volledige]/[gedeeltelijke]/[geen vermogensbescherming]   

[ETS Finale Uitbetaling 1320/1] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

Leverage-producten: 

[Leverage: producten met een [vaste looptijd] [onbepaalde duur] en een 

rendement dat gekoppeld is aan de [lineaire]/[non-lineaire] prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde. De berekening van het rendement is 

gebaseerd op verschillende mechanismes (waaronder knock-out kenmerken). 

Er is geen vermogensbescherming.]  

[ETS Finale Uitbetaling 2100] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[ETS Finale Uitbetaling 2200/1] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[ETS Finale Uitbetaling 2200/2] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[ETS Finale Uitbetaling 2210] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[Constant Leverage: producten [met een vaste looptijd] [onbepaalde duur] 



 

   

0092651-0000104 PA:19319743.1 35  

 

Element Titel  

met een rendement dat wordt berekend op basis van een vaste dagelijkse 

hefboom op de positieve of negatieve prestaties van de Onderliggende 

Referentiewaarde(n).  Er is geen vermogensbescherming.] 

[ETS Finale Uitbetaling 2300] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[Structured Products Securities (SPS) Finale Uitbetalingen 

[Reverse Converteerbare Effecten: producten met een vaste looptijd en een 

rendement dat gekoppeld is aan zowel de prestaties van de Onderliggende 

Referentiewaarde(n) als een knock-in niveau. Er is geen 

vermogensbescherming.] 

[SPS Finale Uitbetaling 3000 – Reverse Converteerbare Effecten] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[Vanilla Effecten: producten met een vaste looptijd en een rendement dat 

gekoppeld is aan de prestaties van de Onderliggende Referentiewaarde(n). De 

berekening van het rendement kan op verschillende mechanismes gebaseerd 

zijn [(waaronder een [knock-in]/[knock-out] kenmerk)]. Er is 

[volledige]/[gedeeltelijke]/[geen vermogensbescherming]  

[SPS Finale Uitbetaling 3001 – Vanilla Call Effecten] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

Bedrag van de Gerechtigdheid 

[Afronding en Resterend Bedrag 

Het Bedrag van de Gerechtigdheid wordt naar beneden afgerond op een 

volledig Relevant Actief dat geleverd kan worden en in plaats daarvan betaalt 

de Emittent een bedrag dat gelijk is aan de Afronding en het Resterende 

Bedrag.] 

Automatische Vervroegde Aflossing/Expiratie 

[Invoegen indien Levering van Slechtst Presterende Onderliggende Waarde of 

Levering van Best Presterende Onderliggende Waarde is aangegeven: 

[Invoegen indien de Effecten Certificaten zijn: Automatische Vervroegde 

Aflossing]/[Invoegen indien de Effecten Warrants zijn: Automatische 

Vervroegde Expiratie] 

Indien zich [op enige [Waarderingsdatum bij Automatische Vervroegde 

Aflossing][Waarderingsdatum bij Automatische Vervroegde Expiratie]] [ten 

aanzien van een [Waarderingsperiode bij Automatische Vervroegde 

Aflossing][Waarderingsperiode bij Automatische Vervroegde Expiratie] een 

[Geval van Automatische Vervroegde Aflossing][Geval van Automatische 
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Vervroegde Expiratie] voordoet, worden de Effecten op de [Datum van 

Automatische Vervroegde Aflossing][Datum van Automatische Vervroegde 

Expiratie] [vervroegd afgelost][ingetrokken] tegen het [Bedrag bij 

Automatische Vervroegde Aflossing][Bedrag bij Automatische Vervroegde 

Expiratie]. 

[Bij Certificaten invoegen: Het Bedrag bij Automatische Vervroegde Aflossing 

is [gelijk aan het product van [�] (het "Nominale Bedrag") en [�] (het "AVA-

percentage")]/[een bedrag gelijk aan:]] 

[Bij Warrants invoegen: Het Bedrag bij Automatische Vervroegde Expiratie is 

gelijk aan:] 

 [Uitbetaling 2200/1 bij Automatische Vervroegde Aflossing] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[Uitbetaling 2200/2 bij Automatische Vervroegde Aflossing] 

(Beschrijving en formule invoegen)] 

[Uitbetaling 2210/1 bij Automatische Vervroegde Aflossing] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[Uitbetaling 2210/2 bij Automatische Vervroegde Aflossing] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[SPS Automatische Vervroegde Aflossing] 

(Beschrijving en formule invoegen) 

[["Geval van Automatische Vervroegde Aflossing"]["Geval van 

Automatische Vervroegde Expiratie"] betekent dat [bij één enkele 

Onderliggende Waarde invoegen: het Niveau van de Onderliggende 

Referentiewaarde][bij Mandje met Onderliggende Referentiewaarden 

invoegen: de Prijs van het Mandje] [groter is dan][groter is dan of gelijk is 

aan][minder is dan][minder is dan of gelijk is aan] [Niveau invoegen][dat de 

Waarnemingsprijs op het Waarnemingstijdstip/de Waarnemingstijdstippen 

[minder is dan of gelijk is aan][groter is dan of gelijk is aan] de toepasselijke 

Effectdrempel]. 

[["Waarderingsdatum bij Automatische Vervroegde 

Aflossing"]/["Waarderingsdatum bij Automatische Vervroegde 

Expiratie"] betekent [�], behoudens wijzigingen.] 

[["Datum voor Automatische Vervroegde Aflossing"]/["Datum voor 

Automatische Vervroegde Expiratie"] betekent [�], behoudens wijzigingen.] 

[Bovenstaande bepalingen kunnen worden aangepast zoals bepaald in de 

voorwaarden van de Effecten teneinde gebeurtenissen met betrekking tot de 
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Onderliggende Referentiewaarde of de Effecten te adresseren.  Dit kan 

aanpassingen aan de Effecten tot gevolg hebben [of, in sommige gevallen, tot 

vervroegde beëindiging van de Effecten tegen een Vervroegde 

Aflossingsbedrag (zie item C.9)].] 

C.19 Definitieve 

referentieprijs 

van de 

Onderliggende 

Waarde 

Wanneer het betaalbare bedrag of de te leveren activa bij aflossing of 

afwikkeling van de Effecten aan de hand van een of meer Onderliggende 

Referentiewaarden wordt/worden bepaald, wordt de definitieve referentieprijs 

van de Onderliggende Waarde in overeenstemming met het in bovenstaand 

Element 37 uiteengezette waarderingsmechanisme bepaald. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Niet van toepassing; er is geen definitieve referentieprijs van de 

Onderliggende Waarde.] [De definitieve referentieprijs van de Onderliggende 

Waarde wordt in overeenstemming met het in bovenstaand Element 37 

uiteengezette waarderingsmechanisme bepaald.] 

C.20 Onderliggende 

Referentiewaar

de 

Een of meer indices, aandelen, global depositary receipts ("GDR"), 

Amerikaanse depositary receipts ("ADR"), belang in een op de beurs 

verhandeld fonds, een op de beurs verhandelde note, een op de beurs 

verhandelde commodity of ander op de beurs verhandeld product (elk een "op 

de beurs verhandeld instrument"), schuldbewijzen, commodities en/of 

commodity-indices, valuta's of futurescontracten. 

  De Onderliggende Referentiewaarde(n) ten aanzien van een Tranche Effecten 

wordt/worden in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden vermeld. In de 

toepasselijke Definitieve Voorwaarden wordt aangegeven waar informatie over 

de Onderliggende Referentiewaarde(n) kan worden opgevraagd. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Niet van toepassing; er is geen onderliggende waarde.] 

[De in bovenstaand Element C.9 vermelde Onderliggende Referentiewaarde. 

Informatie over de Onderliggende Waarde kan worden opgevraagd bij [�].] 
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D.2 Belangrijkste 

risico's met 

betrekking tot 

de Emittent [en 

de Garant] 

Mogelijke kopers van Schuldeffecten uitgegeven onder dit Basisprospectus 

moeten ervaring hebben met betrekking tot opties en optietransacties en 

moeten de risico's van transacties begrijpen die komen kijken bij 

Schuldeffecten. Het beleggen in Schuldeffecten leidt tot bepaalde risico's 

waarmee rekening gehouden moet worden voordat er een beleggingsbeslissing 
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wordt genomen. Bepaalde risico's kunnen van invloed zijn op het vermogen 

van de Emittent om aan zijn verplichtingen onder de Schuldeffecten te voldoen 

of het vermogen van de Garantieverstrekker om aan zijn verplichtingen onder 

de Garantie (in het geval van Schuldeffecten uitgegeven door BNPP B.V.) te 

voldoen, waarvan sommige buiten zijn controle liggen. In het bijzonder wordt 

de Emittent (en de Garantieverstrekker), in het geval van Schuldeffecten 

uitgegeven door BNPP B.V.), samen met de BNPP Groep, blootgesteld aan de 

risico's die verband houden met zijn activiteiten, zoals hieronder wordt 

beschreven: 

Met betrekking tot de Emittent 

Met betrekking tot BNPP B.V.: 

De belangrijkste hierboven beschreven risico's met betrekking tot BNPP 

vertegenwoordigen ook de belangrijkste risico's voor BNPP B.V., ofwel als 

individuele entiteit ofwel als een vennootschap binnen de BNPP Groep. 

Afhankelijkheidsrisico 

BNPP B.V. is een werkmaatschappij. De activa van BNPP B.V. bestaan uit de 

verplichtingen van andere entiteiten van de BNPP Groep. Het vermogen van 

BNPP B.V. om aan haar verplichtingen te voldoen is afhankelijk van het 

vermogen van de andere entiteiten van de BNPP Groep om aan hun 

verplichtingen te voldoen. Wat betreft de door haar uitgegeven effecten is de 

mate waarin BNPP B.V. aan haar verplichtingen ingevolge de effecten kan 

voldoen, is afhankelijk van de door haar ontvangen bedragen ingevolge 

bepaalde hedgingovereenkomsten die het aangaat met andere entiteiten van de 

BNPP Groep. Houders van effecten van BNPP B.V. lopen (behoudens het 

bepaalde in de door BNPP verstrekte Garantie) derhalve een risico al 

naargelang de mate waarin entiteiten van de BNP Groep aan hun 

verplichtingen ingevolge die hedgingovereenkomsten kunnen voldoen. 

Kredietrisico  

BNPP B.V. heeft een aanzienlijke concentratie van kredietrisico's aangezien 

alle OTC contracten, optie- en swapovereenkomsten worden verworven van 

haar moedermaatschappij en overige entiteiten van de BNPP Groep, en deze 

kredietrisico's per 31 december 2016 EUR 48.3 miljard bedragen.  

Liquiditeitsrisico 

BNPP B.V. is aanzienlijk blootgesteld aan liquiditeitsrisico. Om deze 

blootstelling te verminderen is BNPP B.V.  verrekeningsovereenkomsten 

aangegaan met haar moedermaatschappij en de overige entiteiten van de BNPP 

Groep. Het resterende risico bedroeg op 31 december 2016 EUR 1,8 miljoen.  

  Met betrekking tot de Emittent /  Garant 

Met betrekking tot BNPP: 
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  Er zijn bepaalde factoren die van invloed kunnen zijn op de mogelijkheden van 

BNPP om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen ingevolge de Effecten die 

zijn uitgegeven ingevolge dit Basisprospectus [en de verplichtingen van de 

Garant onder de Garantie]. 

  Zoals aangegeven in het Registratiedocument (Engelse versie) en Financieel 

Jaarverslag van 2016 van BNPP zijn elf hoofdrisicocategorieën inherent aan de 

activiteiten van BNPP: 

  (1) Kredietrisico − Kredietrisico is het gevolg voortvloeiend uit de 

waarschijnlijkheid dat een lener of tegenpartij niet aan deze 

verplichtingen kan voldoen in overeenstemming met de 

overeengekomen voorwaarden. De waarschijnlijkheid van default en 

het verwachte herstel van de lening of debiteur in het geval van 

default zijn belangrijke bestanddelen van de 

kredietkwaliteitsbeoordeling. 

  (2) Effectisering in het Bankboek − Effectisering betekent een transactie 

of plan waarbij het kredietrisico dat verband houdt met blootstelling 

of pool van blootstellingen is verdeeld, met de volgende kenmerken: 

• betalingen gedaan in de transactie of het plan hangen af van 

de prestaties van de blootstelling of pool van blootstellingen; 

• de subordinatie van schijven bepaalt de verspreiding van 

verliezen gedurende de levensduur van de risico-overdracht. 

 Alle toezeggingen (met inbegrip van derivaten en liquiditeitslijnen) 

gedaan voor een effectisering moeten behandeld worden als 

effectiseringsblootstelling. De meeste van die toezeggingen worden 

genoteerd in het prudentiële bankboek; 

  (3) Tegenpartij kredietrisico − Tegenpartij kredietrisico is de vertaling van het 

kredietrisico dat opgesloten ligt in financiële transacties, investeringen 

en/of betalingstransacties tussen tegenpartijen. Die transacties 

omvatten bilaterale overeenkomsten zoals over-de toonbank (OTC) 

derivatenovereenkomsten alsmede overeenkomsten aangegaan via 

clearinginstituten. Het bedrag van dit risico kan verschillen in de loop 

van de tijd in lijn met veranderende marktparameters die dan van 

invloed is op de vervangingswaarde van de betrokken transacties.  

Tegenpartijrisico ligt in het geval dat een tegenpartij zijn 

verplichtingen niet na kan komen om de Bank de volledige aanwezige 

waarde van de stromen te betalen met betrekking tot een transactie of 

een portefeuille waarvoor de Bank een netto-ontvanger is. 

Tegenpartijkredietrisico is ook gekoppeld aan de vervangingskosten 

van een derivaat of portefeuille in het geval de tegenpartij zijn 

betalingsverplichting niet na kan komen. Dus kan het als marktrisico 

gezien worden in geval van het niet nakomen van de 
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betalingsverplichting of een onvoorzien risico. Tegenpartijrisico vloeit 

voort uit zowel bilaterale activiteiten van BNP Paribas met klanten als 

verrekeningsactiviteiten via een verrekenkantoor of een externe 

verrekenaar. 

  (4) Marktrisico − Marktrisico´s het risico op verlies van waarde door 

nadelige trends in marktprijzen of -parameter, ofwel direct 

observeerbaar of niet.  

 Observeerbare marktparameters omvatten, maar zijn niet beperkt tot, 

wisselkoersen, prijzen van schuldeffecten en grondstoffen (ofwel 

genoteerd of verkregen door referentie naar een vergelijkbare 

activum), prijzen van derivaten en andere parameters die rechtstreeks 

hieruit getrokken kunnen worden, zoals interestvoeten, 

kredietspreidingen, volatiliteiten en geïmpliceerde correlaties en 

andere vergelijkbare parameters. 

 Niet-observeerbare factoren zijn de factoren die gebaseerd op 

werkende aannames, zoals parameters in modellen of gebaseerd op 

statistische of economische analyses, niet-zeker te stellen in de markt. 

 In vaste inkomsten handelsboeken, kredietinstrumenten worden 

gewaardeerd op basis van de obligatierente en kredietspreidingen, die 

marktparameters op dezelfde manier vertegenwoordigt als 

interestvoeten of wisselkoersen. Het kredietrisico dat voortvloeit uit 

het schuldinstrument van de emittent is dus een bestanddeel van 

marktrisico dat emittentrisico wordt genoemd. 

 Liquiditeit is een belangrijk bestanddeel van marktrisico. In tijden van 

beperkte of geen liquiditeit, kunnen instrumenten of goederen niet 

verhandelbaar zijn tegen hun geschatte waarde. Dit kan bijvoorbeeld 

voortvloeien uit lage transactievolumes, wekelijke restricties of een 

sterke disbalans tussen vraag en aanbod voor bepaalde activa. 

 Het marktrisico met betrekking tot bankactiviteiten omvat het risico 

van verlies op aandelen enerzijds en de risico's van rente en 

wisselkoersen die voortvloeien uit intermediairactiviteiten van banken 

anderzijds; 

  (5)Liquiditeitsrisico - Liquiditeitsrisico is het risico dat BNPP niet in staat is 

haar verplichtingen na te komen of om een positie te af te wikkelen of 

af te handelen vanwege de marktomgeving of idiosyncratische 

factoren (d.w.z. specifiek voor BNP Paribas) binnen een gegeven 

tijdskader en tegen redelijke kosten. 

Liquiditeitsrisico weerspiegelt het risico dat de BNPP Groep niet in 

staat is om aan huidige of toekomstige voorzienbare en 

onvoorzienbare contante of dekkingsvereisten te voldoen, over alle 

tijdspannes, van korte tot lange termijn. 
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Dit risico kan voortvloeien uit de vermindering van 

financieringsmiddelen, verlagen van financieringsafspraken, een 

verlaging van de liquiditeit van bepaalde middelen of een toename in 

contante of dekkingsopvragingen. Het kan te maken hebben met de 

bank zelf (reputatierisico) of met externe factoren (risico's in sommige 

markten). 

  (6) Operationeel risico − Operationeel risico is het risico op verlies door 

ongeschikte of falende interne processen of door externe 

gebeurtenissen expres, per ongeluk of natuurrampen. Beheer van 

operationeel risico is gebaseerd op een analyse van de "oorzaak - 

gebeurtenis - gevolg" keten. 

 Interne processen die leiden tot operationeel risico kan betrekking 

hebben op werknemers en/of IT-systemen. Externe gebeurtenissen 

omvatten, maar zijn niet beperkt tot, overstromingen, brand, 

aardbevingen en terroristische aanvallen. Krediet of marktgebeurtenis, 

zoals een default of fluctuaties in waarde vallen niet binnen het bereik 

van operationeel risico. 

 Operationeel risico omvat fraude, personeelszakenrisico's, juridische 

risico's, niet-nalevingsrisico's, belastingrisico's, 

informatiesysteemrisico's, gedragsrisico's (risico's met betrekking tot 

het verstrekken van onvoldoende financiële dienstverlening), risico 

met betrekking tot defecten in besturingsprocessen, inclusief 

leningprocedures of modelrisico's alsmede mogelijke financiële 

implicaties die voortvloeien uit het beheer van reputatierisico's. 

  (7) Nalevings- en reputatierisico − Nalevingsrisico wordt gedefinieerd in 

Franse richtlijnen als het risico op wettelijke, administratieve of 

disciplinaire sancties, op groot financieel verlies of reputatieschade 

waar een bank mee te maken kan krijgen als gevolg van het niet 

naleven van nationale of Europese wetten en richtlijnen, gedragscodes 

en normen van goede praktijken die van toepassing zijn op bank- en 

financiële activiteiten of instructies die gegeven zijn door een 

bestuursorgaan, vooral ten aanzien van het toepassen van richtlijnen 

uitgevaardigd door een toezichthoudend orgaan. 

 Per definitie is dit risico een subcategorie van operationeel risico. 

Aangezien bepaalde implicaties van nalevingsrisico echter meer dan 

alleen een puur financieel verlies met zich meebrengt en 

daadwerkelijk de reputatie van een instituut kan schande, behandelt 

BNPP nalevingsrisico's afzonderlijk. 

 Reputatierisico is het risico van schade toebrengen aan het vertrouwen 

dat geplaatst is in een bedrijf door zijn klanten, tegenpartijen, 

leveranciers, werknemers, aandeelhouders, toezichthouders en andere 

belanghebbenden wiens vertrouwen in een essentiële voorwaarde is 
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voor het bedrijf om zijn dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. 

 Reputatierisico is primair gekoppeld aan alle andere risico's die door 

BNPP gedragen worden; 

  (8) Verzekeringsrisico -  BNP Paribas Cardif wordt blootgesteld aan de 

volgende risico's: 

 • marktrisico, risico van financieel verlies voortvloeiend uit 

ongunstige bewegingen van financiële markten. Deze ongunstige 

bewegingen zijn met name zichtbaar in koersen 

(valutawisselkoersen, obligatiekoersen, aandelenkoersen en 

grondstofprijzen, derivatenkoersen, onroerend goedprijzen...) en 

worden afgeleid van fluctuaties in rente, kredietspreidingen, 

volatiliteit en correlaties; 

• kredietrisico, risico op verlies voortvloeiend uit fluctuaties in de 

kredietwaardigheid van emittenten van aandelen, tegenpartijen en 

schuldenaren aan wie de verzekeringen en herverzekeringen 

worden blootgesteld. Onder de schuldenaren worden de risico's 

die verband houden met financiële instrumenten (inclusief de 

banken waar  het Bedrijf geld heeft ingelegd) en risico's die 

verband houden met vorderingen gegenereerd door de 

verzekeringstechnische activiteiten (innen van premies, herstel 

van herverzekering...) onderverdeeld in twee categorieën: 

"Activakredietrisico" en "Passivakredietrisico"; 

  • verzekeringstechnisch risico is het risico van financieel verlies 

veroorzaakt door een negatieve trend in verzekeringsclaims. 

Afhankelijk van het type verzekeringsbedrijf (leven, persoonlijk 

risico or annuïteiten), kan dit risico statistisch, macroeconomisch 

of gedragsgerelateerd zijn, of betrekking hebben op publieke 

gezondheid of rampen. Het is niet de voornaamste risicofactor die 

zich voordoet bij levensverzekeringen, waar financiële risico's 

overheersen. 

• operationeel risico is het risico op verlies voortvloeiend uit de 

ontoereikendheid of het falen van interne processen, IT-storingen 

of opzettelijke externe gebeurtenissen, zowel per ongeluk als 

natuurlijk. De in deze definitie genoemde externe gebeurtenissen 

omvatten rampen van menselijke of natuurlijke aard. 

  (a) Moeilijke markt- en economische omstandigheden hebben in 

de toekomst een wezenlijke negatieve impact gehad en 

kunnen dit in de toekomst blijven hebben op de omgeving 

waarin financiële instellingen actief zijn en dus ook op de 

financiële positie, resultaten en risicokosten van de BNPP. 

  (b) Het referendum van het Verenigd Koninkrijk om de 

Europese Unie te verlaten kan leiden tot veel onzekerheid, 
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volatiliteit en verstoring op de Europese en bredere 

financiële markten en kan dus een nadelig effect hebben op 

de omgeving waarin BNPP actief is. 

  (c) Vanwege het geografische bereik van hun activiteiten, kan 

BNPP kwetsbaar zijn voor landelijke of regionaal specifieke 

politieke, macro-economische en financiële omgevingen of 

omstandigheden. 

  (d) De toegang van BNPP tot en de kost van financiering kunnen 

negatief beïnvloed worden door een herhaling van de 

financiële crises, die op haar beurt de economische 

omstandigheden verslechtert, en verdere ratingverlagingen, 

toenames in kredietspreidingen of andere factoren teweeg 

kan brengen. 

  (e) Significante wijzigingen in de rentevoet kunnen een 

negatieve invloed hebben op de inkomsten of 

winstgevendheid van BNPP. 

  (f) De langere verblijf in een omgeving met lage rente brengt 

inherente systeemrisico's met zich mee en het verlaten van 

een dergelijke omgeving brengt ook risico's met zich mee. 

  (g) De degelijkheid en het gedrag van andere financiële 

instellingen en marktdeelnemers kunnen een negatieve 

invloed hebben op BNPP. 

  (h) BNPP kan significante verliezen lijden op haar handels- en 

investeringsactiviteiten omwille van marktfluctuaties en 

volatiliteit. 

  (i) BNPP kan minder inkomsten genereren uit haar brokerage-

activiteiten en andere activiteiten die gebaseerd zijn op 

commissielonen en vergoedingen gedurende een 

verminderde marktactiviteit. 

  (j) Langdurige marktdalingen kunnen liquiditeit in de markten 

verminderen, wat het moeilijker maakt om activa te verkopen 

en wat mogelijk tot significante verliezen kan leiden. 

  (k) Wetten en richtlijnen die de afgelopen jaren zijn 

aangenomen, voornamelijk als antwoord op de wereldwijde 

financiële crisis, kunnen een significante impact hebben op 

BNPP en de financiële en economische omgeving waarin zij 

actief is. 

  (l) BNPP is onderworpen aan uitgebreide en evoluerende 

regelgevende regimes in de rechtsgebieden waarin zij actief 

is. 
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  (m) BNPP kan substantiële boetes opgelegd krijgen en andere 

administratieve en criminele fouten voor niet-naleving van 

geldende wetten en richtlijnen en kan ook verlies leiden bij 

gerelateerde (of niet-gerelateerde) rechtszaken met 

particuliere partijen. 

  (n) Er zijn risico's verbonden aan het invoeren van de 

strategische plannen van BNPP. 

  (o) BNPP kan moeilijkheden ondervinden om verworven 

ondernemingen te integreren en kan niet in staat blijken 

voordelen te realiseren die verwacht werden van haar 

overnames. 

  (p) Intense concurrentie door banken en niet-banken kunnen een 

nadelig effect hebben op de winstgevendheid van BNPP. 

  (q) 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 

BNPP en haar financiële positie. 

  (r) BNPP's beleid inzake risicomanagement, -procedures en –

methodes kan haar blootstellen aan ongeïdentificeerde of 

niet-geanticipeerde risico's die tot significante verliezen 

kunnen leiden. 

  (s) BNPP's hedging-strategieën kunnen mogelijk verliezen niet 

voorkomen. 

  (t) Aanpassingen aan de boekwaarde van de aandelen- en 

derivatenportefeuilles van BNPP en de schulden van BNPP 

zelf kunnen van invloed zijn op het netto-inkomen en het 

vermogen van de aandeelhouders. 

  (u) De verwachte wijzigingen in de boekhoudkundige principes 

met betrekking tot financiële instrumenten kunnen van 

invloed zijn op de balans en de regelgevende kapitaalratio en 

tot aanvullende kosten leiden. 

  (v) De concurrentiepositie van BNPP kan beschadigd worden 

indien haar reputatie beschadigd wordt. 

  (w) Een onderbreking van de informatiesystemen van BNPP kan 

resulteren in materieel verlies van klantinformatie, schade 

aan de reputatie van BNPP en kan leiden tot financieel 

verlies. 

  (x) Onvoorziene externe gebeurtenissen kunnen de activiteiten 

van BNPP verstoren en significante verliezen en bijkomende 
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kosten veroorzaken. 

  Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Waar BNPP B.V. de Emittent is, bovenstaande alinea('s) met betrekking tot 

BNPP B.V. als Emittent invoegen, en bovenstaande alinea('s) met betrekking 

tot BNPP als Garant invoegen. Waar BNPP de Emittent is, bovenstaande 

alinea('s) met betrekking tot BNPP als Emittent invoegen en bovenstaande 

alinea('s) met betrekking tot BNPP B.V. als Emittent verwijderen.] 

  

  

  

  

D.3 Belangrijkste 

risico's met 

betrekking tot 

de Effecten 

Naast de risico's (waaronder het risico van default) die van invloed kunnen zijn 

op de mogelijkheden van de Emittent om te kunnen voldoen aan haar 

verplichtingen of van de Garant om te voldoen aan diens verplichtingen 

ingevolge de Garantie, zijn er bepaalde factoren die wezenlijk zijn in het kader 

van het vaststellen van de risico's die verbonden zijn aan Effecten die zijn 

uitgegeven ingevolge dit Basisprospectus, waaronder: 

Marktrisico's 

(i) de Effecten zijn ongedekte verplichtingen;  

(ii) Effecten met hefboomwerking gaan gepaard met een hoger 

risiconiveau en wanneer op dergelijke Effecten verliezen worden 

geleden kunnen die verliezen groter zijn dan bij een vergelijkbaar 

effect zonder hefboomwerking; 

(iii) Bull and Bear Certificates (ETS Finale Uitbetaling 2300) zijn 

uitsluitend ontworpen voor kortetermijnhandel of intraday trading 

omdat ze gewaardeerd worden op basis van hun samengestelde 

dagelijkse prestaties;  

(iv) de handelsprijs van Effecten wordt door een aantal factoren 

beïnvloed, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, (met betrekking 

tot Effecten die gekoppeld zijn aan een Onderliggende 

Referentiewaarde) de prijs van de betreffende Onderliggende 

Referentiewaarde(n), de tijd tot expiratie of aflossing en volatiliteit, en 

dergelijke factoren betekenen dat de handelsprijs van de Effecten 

onder het Contant Afwikkelingsbedrag of de waarde van de 

Gerechtigdheid kan liggen;  

(v) blootstelling aan de Onderliggende Referentiewaarde zal in veel 

gevallen worden bewerkstelligd doordat de Emittent 

hedgingregelingen aangaat en, met betrekking tot Effecten die 

gekoppeld zijn aan een Onderliggende Referentiewaarde, staan 

potentiële beleggers blootgesteld aan dergelijke hedgingregelingen en 

gebeurtenissen die invloed kunnen  uitoefenen op de 

hedgingregelingen en derhalve kan het zich voordoen van al 

dergelijke gevallen van invloed zijn op de waarde van de Effecten; 
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(vi) er zijn specifieke risico's ten aanzien van Effecten die aan een 

Onderliggende Referentiewaarde zijn gekoppeld in een opkomende of 

zich ontwikkelende markt (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, 

risico's die zich voordoen bij politieke en economische onzekerheid, 

nadelig overheidsbeleid, beperkingen op buitenlandse investeringen 

en omrekening van valuta, valutabewegingen, mogelijk minder 

openheid van zaken en regulering en onzekerheden omtrent de status, 

uitleg en toepassing van wetgeving, hogere kosten voor bewaring en 

administratieve moeilijkheden en een grotere kans dat zich een 

verstoring of aanpassingsgebeurtenis voordoet).  Effecten die in 

opkomende of zich ontwikkelende landen worden verhandeld, zijn 

vaak minder liquide en de prijzen van dergelijke effecten zijn vaak 

volatieler.  

Risico's m.b.t. Houders 

(vii) op de Effecten kan een minimum-handelsaantal van toepassing zijn en 

als een Houder na de levering van Effecten minder Effecten mocht 

houden dan het aangegeven minimum-handelsaantal, dan is het die 

Houder niet toegestaan zijn resterende Effecten vóór expiratie c.q. 

aflossing te leveren zonder eerst voldoende extra Effecten te hebben 

gekocht teneinde het minimum-handelsaantal te houden;  

(viii) beperkingen op de uitoefening van Warrants kan betekenen dat een 

Houder niet alle Warrants kan uitoefenen die hij op een bepaalde dag 

wil uitoefenen indien de Emittent de keus heeft het aantal op enige 

dag uitoefenbare Warrants te beperken of dat een Houder verplicht zal 

zijn om Warrants te verkopen of te kopen (waarbij telkens 

transactiekosten worden gemaakt) teneinde zijn belegging te gelde te 

maken indien er een minimum aantal Warrants moet worden 

uitgeoefend; 

(ix) wijzigingen in het Contant Afwikkelingsbedrag gedurende de 

tijdsperiode tussen het moment waarop een Houder opdracht geeft tot 

uitoefening en het moment van de vaststelling van het Contant 

Afwikkelingsbedrag kunnen leiden tot een lager Contant 

Afwikkelingsbedrag;  

(x) de bepalingen inzake de vergaderingen van Houders geven bepaalde 

meerderheden het recht om alle Houders te binden; 

(xi) onder bepaalde omstandigheden kunnen Houders de volledige waarde 

van hun belegging verliezen. 

Risico's met betrekking tot de Emittent/Garant 

(xii) indien dit wordt aangegeven in de Definitieve Voorwaarden kan de 

Emittent, te goeder trouw en op zakelijk redelijke wijze handelend, 

ervoor kiezen de afwikkeling van de Effecten te wijzigen;  
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(xiii) Open End Certificaten en OET Certificaten kennen geen vooraf 

vastgestelde looptijd en kunnen op elke, door de betreffende te goeder 

trouw en op zakelijk redelijke wijze handelende Emittent, vastgestelde 

datum worden afgelost, en een belegging in dergelijke Open End 

Certificaten en OET Certificaten brengt extra risico's met zich mee ten 

opzichte van andere Certificaten, gezien het feit dat de 

aflossingsdatum niet door de belegger kan worden bepaald; 

(xiv) een neerwaartse bijstelling van de kredietbeoordeling (indien van 

toepassing) voor uitstaand schuldpapier van de Emittent of Garant 

(indien van toepassing) door een kredietbeoordelaar tot een 

verminderde handelswaarde van de Effecten kan leiden; 

(xv) er kunnen zich bepaalde belangenverstrengelingen voordoen (zie 

Element E.4 hierna); 

Juridische risico's 

(xvi) afwikkeling kan worden uitgesteld nadat een 

Afwikkelingsverstorende Gebeurtenis ontstaat of bestaat, en in 

dergelijke omstandigheden kan de Emittent een Contante 

Afwikkelingsprijs bij Verstoring  betalen (die lager kan zijn dan de 

reële waarde van de Gerechtigdheid) in plaats van de Gerechtigdheid 

te leveren;  

(xvii) een aanvullende of optionele verstorende gebeurtenis tot een 

wijziging van de Effecten, intrekking (bij Warrants) of vervroegde 

aflossing (bij Certificaten) kan leiden of tot gevolg kan hebben dat het 

op de geplande aflossingsdag betaalbare bedrag afwijkt van het 

bedrag dat naar verwachting op die geplande aflossingsdag zou 

worden uitgekeerd bij afwikkeling (bij Warrants) of zou worden 

uitgekeerd bij geplande aflossing (bij Certificaten) en een aanvullende 

en/of optionele verstorende gebeurtenis derhalve van nadelige invloed 

kan zijn op de waarde of liquiditeit van de Effecten;  

(xviii) ten aanzien van de Effecten kosten en belastingen betaalbaar kunnen 

zijn; 

(xix) de Effecten in geval van onwettigheid of onhaalbaarheid kunnen 

worden ingetrokken (bij Warrants) of afgelost (bij Certificaten) en 

deze intrekking of aflossing tot gevolg kan hebben dat een belegger 

geen rendement op een belegging in de Effecten behaalt; 

(xx) een gerechtelijke beslissing of wijziging in de administratieve praktijk 

of de Franse wet (al naargelang van toepassing) na de datum van het 

Basisprospectus van wezenlijk nadelige invloed kan zijn op de waarde 

van de hierdoor getroffen Effecten; 

(xxi) onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat bepaalde, specifieke 
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informatie (met name de uitgifteprijs, de vaste Rente, de Minimale 

Rente en/of Maximale Rente die betaalbaar is, de Marge die wordt 

toegepast op de betaalbare variabele rente, de Gearing die wordt 

toegepast op de rente of finale uitbetaling, uitgifteprijs, de 

gehanteerde AER Exit Rate indien zich een Geval van Automatische 

Vervroegde Aflossing voordoet, een Constant Percentage (zijnde 

Constant Percentage, Constant Percentage 1 of Constant Percentage 2) 

component van de finale uitbetaling (die betaalbaar zal zijn indien aan 

bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals uiteengezet in de 

Uitbetalingsvoorwaarden) en/of het Knock-in Niveau en/of Knock-out 

Niveau dat is gebruikt om te bepalen of zich een Knock-in Event of 

Knock-out Event (al naargelang van toepassing) heeft voorgedaan) 

aan het begin van een aanbiedingsperiode ten aanzien van Effecten 

maar voorafgaand aan de uitgiftedatum niet bekend is; in dat geval 

wordt in de Definitieve Voorwaarden een indicatieve marge gegeven.  

Onder deze omstandigheden zijn potentiële beleggers gehouden hun 

beslissing tot het kopen van Effecten te nemen op basis van die 

bandbreedte voorafgaand aan de/het daadwerkelijke  uitgifteprijs, 

Rente, Minimale Rente, Maximale Rente, Marge, Gearing, AER Exit 

Rate, enig Constant Percentage, Knock-in Niveau en/of Knock-out 

Niveau (al naargelang van toepassing), dat van toepassing is op de aan 

hen gemelde Effecten.  Een kennisgeving van het daadwerkelijke 

tarief, niveau of percentage (al naargelang van toepassing) wordt op 

dezelfde wijze gepubliceerd als de Definitieve Voorwaarden. 

Secundaire marktrisico's 

(xxii) een Houder kan uitsluitend voorafgaand aan de Uitoefendatum c.q. 

Aflossingsdatum waarde op het Effect realiseren door deze tegen de 

alsdan geldende marktprijs te verkopen op een beschikbare secundaire 

markt en mogelijk bestaat er geen secundaire markt voor de Effecten 

(hetgeen kan betekenen dat een belegger de Effecten moet uitoefenen 

of moet wachten tot aflossing van de Effecten om zodoende een 

hogere waarde dan de handelswaarde te kunnen realiseren);  

(xxiii) mogelijk ontstaat er op geen enkel moment een actieve secundaire 

markt of is deze secundaire markt illiquide en dit is van nadelige 

invloed op de waarde waartegen een belegger zijn Effecten kan 

verkopen (beleggers kunnen de inleg van hun belegging geheel of 

gedeeltelijk verliezen); en  

(xxiv) voor bepaalde uitgiften van Effecten dient BNP Paribas Arbitrage 

S.N.C. als marketmaker op te treden. Onder die omstandigheden zal 

BNP Paribas Arbitrage S.N.C. ernaar streven een secundaire markt in 

stand te houden zolang de Effecten bestaan, onderworpen aan normale 

marktvoorwaarden, en bied- en laatprijzen aan de markt aanbieden. 

De spread tussen bied- en laatprijzen kan gedurende het bestaan van 

de Effecten wijzigen. Gedurende bepaalde periodes kan het echter 

moeilijk, onpraktisch or onmogelijk zijn voor BNP Paribas Arbitrage 
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S.N.C. om bied- en laatprijzen aan te bieden, en tijdens dergelijke 

periodes kan het moeilijk, onpraktisch of onmogelijk zijn om 

dergelijke Effecten te kopen of te verkopen. Hiervan kan bijvoorbeeld 

sprake zijn vanwege negatieve marktomstandigheden, volatiele 

koersen of grote koersfluctuaties, dan wel wanneer een grote 

marktplaats wordt gesloten, beperkingen krijgt opgelegd of technische 

problemen ondervindt, zoals een storing van de IT-systemen of een 

netwerk. 

Risico's met betrekking tot Onderliggende Referentiewaarde(n) 

Daarnaast zijn er specifieke risico's ten aanzien van Effecten die aan een 

Onderliggende Referentiewaarde zijn gekoppeld (waaronder Hybride Effecten) 

en brengt een belegging in dergelijke Effecten aanzienlijke risico's met zich 

mee die zich niet voordoen bij een belegging in gebruikelijke schuldpapieren.  

Risicofactoren ten aanzien van Effecten die aan een Onderliggende 

Referentiewaarde zijn gekoppeld, zijn onder meer:  

(xxv) bij Indexeffecten, blootstelling aan een of meer indices, 

aanpassingsgebeurtenissen en verstoring van de markt of het niet 

opengaan van een beurs, hetgeen van nadelige invloed kan zijn op de 

waarde en liquiditeit van de Effecten;  

(xxvi) bij Aandeeleffecten, blootstelling aan een of meer aandelen, 

vergelijkbare marktrisico's als bij een rechtstreekse belegging in 

aandelen, global depositary receipts ("GDR") of Amerikaanse 

depositary receipts ("ADR"), potentiële aanpassingsgebeurtenissen of 

buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn op aandelen en 

verstoring van de markt of het niet opengaan van een beurs, hetgeen 

van nadelige invloed kan zijn op de waarde en liquiditeit van de 

Effecten; 

(xxvii) bij Commodity-Effecten, blootstelling aan een of meer commodities 

en/of commodity-indices, vergelijkbare marktrisico's als bij een 

rechtstreekse belegging in commodities, verstoring van de markt en 

aanpassingsgebeurtenissen die van nadelige invloed kunnen zijn op de 

waarde of liquiditeit van de Effecten, vertraging in het vaststellen van 

het definitieve niveau van een commodity-index, wat tot vertraging in 

de uitkering van het Contante Afwikkelingsbedrag leidt;  

(xxviii) bij ETI-Effecten, blootstelling aan een of meer belangen in een op de 

beurs verhandeld fonds, een op de beurs verhandelde note, een op de 

beurs verhandelde commodity of ander op de beurs verhandeld 

product (elk een "op de beurs verhandeld instrument"), 

vergelijkbare marktrisico's als bij een rechtstreekse belegging in een 

op de beurs verhandeld instrument, dat het op ETI-Effecten betaalbare 

bedrag lager kan zijn en onder bepaalde omstandigheden aanzienlijk 

lager kan zijn dan het rendement op een rechtstreekse belegging in de 

betreffende ETI('s), potentiële aanpassingsgebeurtenissen of 
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buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn op op de beurs 

verhandelde instrumenten en verstoring van de markt of het niet 

opengaan van een beurs, hetgeen van nadelige invloed kan zijn op de 

waarde en liquiditeit van de Effecten;  

(xxix) bij Valuta-Effecten, blootstelling aan een valuta, vergelijkbare 

marktrisico's als bij een rechtstreekse belegging in valuta's en 

verstoring van de markt;  

(xxx) bij Futures-Effecten, blootstelling aan een futurescontract, 

vergelijkbare risico's als bij een rechtstreekse belegging in 

futurescontracten, verstoring van de markt of het niet opengaan van 

een beurs, hetgeen van nadelige invloed kan zijn op de waarde en 

liquiditeit van de Effecten; 

(xxxi) bij Schuldpapier, blootstelling aan een schuldbewijs, vergelijkbare 

marktrisico's als bij een rechtstreekse belegging in schuldbewijzen en 

verstoring van de markt;  

(xxxii) bij Schuldpapier of Index-Effecten waarbij sprake is van een Futures-

prijswaardering, blootstelling aan een future- of optiecontract met 

betrekking tot (bij Schuldpapier) een synthetisch schuldbewijs of (bij 

Index-Effecten invoegen) een index, vergelijkbare marktrisico's als bij 

een rechtstreekse belegging in een dergelijk future- of optiecontract, 

en verstoring van de markt;  

(xxxiii) dat, tenzij in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden anders is 

aangegeven, door de Emittent geen informatie na uitgifte wordt 

verstrekt ten aanzien van de Onderliggende Referentiewaarde.   

Risico's met betrekking tot specifieke soorten producten 

(a) De volgende risico's gaan gepaard met ETS-Producten 

(i) Yield Enhancement-Producten 

Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Het rendement op de Effecten is afhankelijk van de prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde(n) en van de toepasselijkheid van een cap, 

knock-out en/of automatische vervroegde aflossingskenmerken.  

(ii) Participation-Producten 

Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Het rendement op de Effecten is afhankelijk van de prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde(n) en van de toepasselijkheid van een knock-

in, knock-out en/of automatische vervroegde aflossingskenmerken. 

(iii) Leverage-producten 

Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. 
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Het rendement op de Effecten is afhankelijk van de prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde(n) en van de toepasselijkheid van een knock-

in, knock-out en/of automatische vervroegde aflossingskenmerken. Tevens kan 

het rendement afhangen van andere marktfactoren, zoals rentevoet, de 

impliciete volatiliteit van de Onderliggende Referentiewaarde(n) en de tijd die 

resteert tot aflossing. Het effect van hefboomwerking op de Effecten kan zowel 

positief als negatief zijn.      

(iv) ConstanteLeverage-producten 

Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Het rendement op de Effecten is afhankelijk van de dagelijkse prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde(n) en de werking van een kenmerk van 

automatische vervroegde aflossing. Constante Leverage-producten zijn 

doorgaans geschikt voor kortetermijnbeleggingen intraday of over een paar 

dagen. Beleggingen die voor langere tijd worden gehouden kunnen worden 

beïnvloed door volatiele marktomstandigheden, die een negatieve invloed 

kunnen hebben op de prestaties van de Onderliggende Referentiewaarde(n). 

(b) [De volgende risico's gaan gepaard met SPS-producten 

(i) Reverse Converteerbare producten 

Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Het rendement op de Effecten is afhankelijk van de prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde(n) en van het zich al dan niet voordoen van 

een knock-in gebeurtenis.  

(ii) Vanilla-producten  

Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Het rendement is afhankelijk van de prestaties van de Onderliggende 

Referentiewaarde(n) en van de toepasselijkheid van knock-in of knock-out 

kenmerken. 

Ten aanzien van een uitgifte van Effecten kunnen verdere, voor die Effecten 

relevante risico's, die in het onderdeel "Risicofactoren" in het Basisprospectus 

uiteen zijn gezet, zijn samengevat in de betreffende samenvatting voor de 

specifieke uitgifte, die als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden 

is gevoegd. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

Naast de risico's (waaronder het risico van default) die van invloed kunnen zijn 

op de mogelijkheden van de Emittent om te kunnen voldoen aan haar 

verplichtingen [of van de Garant om te voldoen aan diens verplichtingen 

ingevolge de Garantie], zijn er bepaalde factoren die wezenlijk zijn in het kader 

van het vaststellen van de risico's die verbonden zijn aan Effecten die zijn 

uitgegeven ingevolge het Basisprospectus, waaronder: 

[Marktrisico's 
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[Effecten zijn ongedekte verplichtingen;] 

[Effecten met hefboomwerking gaan gepaard met een hoger risiconiveau en 

wanneer op dergelijke Effecten verliezen worden geleden kunnen die verliezen 

groter zijn dan bij een vergelijkbaar effect zonder hefboomwerking;]  

[Bull en Bear Certificates (ETS Finale Uitbetaling 2300) zijn uitsluitend 

ontworpen voor kortetermijnhandel of intraday trading omdat ze gewaardeerd 

worden op basis van hun samengestelde dagelijkse prestaties;] 

[de handelsprijs van Effecten wordt door een aantal factoren beïnvloed, 

waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, (met betrekking tot Effecten die 

gekoppeld zijn aan een Onderliggende Referentiewaarde) de prijs van de 

betreffende Onderliggende Referentiewaarde(n), de tijd tot [expiratie] 

[aflossing] volatiliteit, en dergelijke factoren betekenen dat de handelsprijs van 

de Effecten onder het Contant Afwikkelingsbedrag of de waarde van de 

Gerechtigdheid kan liggen;] 

[blootstelling aan de Onderliggende Referentiewaarde zal in veel gevallen 

worden bewerkstelligd doordat de Emittent hedgingregelingen aangaat en, met 

betrekking tot Effecten die gekoppeld zijn aan een Onderliggende 

Referentiewaarde, staan potentiële beleggers blootgesteld aan dergelijke 

hedgingregelingen en gebeurtenissen die invloed kunnen uitoefenen op de 

hedgingregelingen en derhalve kan het zich voordoen van al dergelijke 

gevallen van invloed zijn op de waarde van de Effecten;] 

[er zijn specifieke risico's ten aanzien van Effecten die aan een Onderliggende 

Referentiewaarde zijn gekoppeld in een opkomende of zich ontwikkelende 

markt (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, risico's die zich voordoen bij 

politieke en economische onzekerheid, nadelig overheidsbeleid, beperkingen 

op buitenlandse investeringen en omrekening van valuta, valutabewegingen, 

mogelijk minder openheid van zaken en regulering en onzekerheden omtrent 

de status, uitleg en toepassing van wetgeving, hogere kosten voor bewaring en 

administratieve moeilijkheden en een grotere kans dat zich een verstoring of 

aanpassingsgebeurtenis voordoet).  Effecten die in opkomende of zich 

ontwikkelende landen worden verhandeld, zijn vaak minder liquide en de 

prijzen van dergelijke effecten zijn vaak volatieler;]   

[Risico's m.b.t. Houders 

[op de Effecten kan een minimum-handelsaantal van toepassing zijn en als een 

Houder na de levering van Effecten minder Effecten mocht houden dan het 

aangegeven minimum-handelsaantal, dan is het die Houder niet toegestaan zijn 

resterende Effecten vóór [expiratie] [aflossing] te leveren zonder eerst 

voldoende extra Effecten te hebben gekocht teneinde het minimum-

handelsaantal te houden;] 

[beperkingen op de uitoefening van Warrants kan betekenen dat een Houder 

niet alle Warrants kan uitoefenen die hij op een bepaalde dag wil uitoefenen 
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indien de Emittent de keus heeft het aantal op enige dag uitoefenbare Warrants 

te beperken of dat een Houder verplicht zal zijn om Warrants te verkopen of te 

kopen (waarbij telkens transactiekosten worden gemaakt) teneinde zijn 

belegging te gelde te maken indien er een minimum aantal Warrants moet 

worden uitgeoefend;] 

[wijzigingen in het Contant Afwikkelingsbedrag gedurende de tijdsperiode 

tussen het moment waarop een Houder opdracht geeft tot uitoefening en het 

moment van de vaststelling van het Contant Afwikkelingsbedrag kunnen 

leiden tot een lager Contant Afwikkelingsbedrag;]  

[de bepalingen inzake de vergaderingen van Houders geven bepaalde 

meerderheden het recht om alle Houders te binden;] 

[onder bepaalde omstandigheden kunnen Houders de volledige waarde van hun 

belegging verliezen;] 

Risico's met betrekking tot de [Emittent[/Garant] 

[indien dit wordt aangegeven in de Definitieve Voorwaarden kan de Emittent, 

te goeder trouw en op zakelijk redelijke wijze handelend, ervoor kiezen de 

afwikkeling van de Effecten te wijzigen;] 

[Open End Certificaten en OET Certificaten kennen geen vooraf vastgestelde 

looptijd en kunnen op elke, door de te goeder trouw en op zakelijk redelijke 

wijze handelende Emittent, vastgestelde datum worden afgelost, en een 

belegging in dergelijke Open End Certificaten en OET Certificaten brengt 

extra risico's met zich mee ten opzichte van andere Certificaten, gezien het feit 

dat de aflossingsdatum niet door de belegger kan worden bepaald;] 

[een verlaging in de rating die aan uitstaande schuldinstrumenten van de 

Emittent of Garant (indien van toepassing) eventueel is toegekend door een 

kredietbeoordelaar kan leiden tot een verlaging van de handelswaarde van de 

Effecten;] 

[er kunnen zich bepaalde belangenverstrengelingen voordoen (zie Element E.4 

hierna);] 

[Juridische risico's 

[afwikkeling kan worden uitgesteld nadat een Afwikkelingsverstorende 

Gebeurtenis ontstaat of bestaat, en in dergelijke omstandigheden kan de 

Emittent een Contante Afwikkelingsprijs bij Verstoring betalen (die lager kan 

zijn dan de reële waarde van de Gerechtigdheid) in plaats van de 

Gerechtigdheid te leveren;]  

[een aanvullende of optionele verstorende gebeurtenis kan leiden tot een 

wijziging van de Effecten, [intrekking] [vervroegde aflossing] of kan tot 

gevolg hebben dat het op de geplande aflossingsdag betaalbare bedrag afwijkt 

van het bedrag dat naar verwachting [bij afwikkeling] [op die geplande 

aflossingsdag] zou worden uitgekeerd en derhalve kan een aanvullende en/of 
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optionele verstorende gebeurtenis van nadelige invloed zijn op de waarde of 

liquiditeit van de Effecten;]  

[ten aanzien van de Effecten kunnen kosten en belastingen betaalbaar zijn;] 

[de Effecten kunnen in geval van onwettigheid of onhaalbaarheid worden 

[ingetrokken] [afgelost] en deze [intrekking] [aflossing] kan tot gevolg hebben 

dat een belegger geen rendement op een belegging in de Effecten behaalt;]  

[een gerechtelijke beslissing of wijziging in de administratieve praktijk of de 

Franse wet (al naargelang van toepassing) na de datum van het Basisprospectus 

kan van wezenlijk nadelige invloed zijn op de waarde van de hierdoor 

getroffen Effecten;] 

[Bij aanvang van de aanbiedingsperiode is [de uitgifteprijs] [de vaste Rente,] 

[de Minimale Rente] [de Maximale Rente] [de Marge] [de Gearing] [de AER 

Exit Rate] [het Constante Percentage [1][2]] [het Knock-in Niveau] [het 

Knock-out Niveau] niet bekend, maar in de Definitieve Voorwaarden zal een 

indicatieve marge worden gegeven.  Potentiële beleggers zijn gehouden hun 

beslissing tot het kopen van de Effecten te nemen op basis van die indicatieve 

marge voorafgaand aan [de/het] daadwerkelijke [de uitgifteprijs][de Rente][de 

Minimale Rente][de Maximale Rente][de Marge][de Gearing][de AER Exit 

Rate][het Constante Percentage [1][2]][het Knock-in Niveau][het Knock-out 

Niveau] [die/dat] van toepassing is op de aan hen gemelde Effecten.  Een 

kennisgeving van het daadwerkelijke tarief, niveau of percentage (al 

naargelang van toepassing) wordt op dezelfde wijze gepubliceerd als de 

Definitieve Voorwaarden;]] 

[Secundaire marktrisico's 

[een Houder kan uitsluitend voorafgaand aan de [Uitoefendatum] 

[Aflossingsdatum] waarde op het Effect realiseren door deze tegen de alsdan 

geldende marktprijs te verkopen op een beschikbare secundaire markt en er 

bestaat mogelijk geen secundaire markt voor de Effecten (hetgeen kan 

betekenen dat een belegger de Effecten moet uitoefenen of moet wachten tot 

aflossing van de Effecten om zodoende een hogere waarde dan de 

handelswaarde te kunnen realiseren);]  

[op geen enkel moment ontstaat er een actieve secundaire markt of deze 

secundaire markt is illiquide en dit is van nadelige invloed op de waarde 

waartegen een belegger zijn Effecten kan verkopen (beleggers kunnen de inleg 

van hun belegging geheel of gedeeltelijk verliezen)].]   

[BNP Paribas Arbitrage S.N.C. dient ten aanzien van de Effecten als 

marketmaker op te treden. BNP Paribas Arbitrage S.N.C. zal ernaar streven een 

secundaire markt in stand te houden zolang de Effecten bestaan, onderworpen 

aan normale marktvoorwaarden, en bied- en laatprijzen aan de markt 

aanbieden. De spread tussen bied- en laatprijzen kan gedurende het bestaan van 

de Effecten wijzigen. Gedurende bepaalde periodes kan het echter moeilijk, 

onpraktisch or onmogelijk zijn voor BNP Paribas Arbitrage S.N.C. om bied- en 
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laatprijzen aan te bieden, en tijdens dergelijke periodes kan het moeilijk, 

onpraktisch of onmogelijk zijn om dergelijke Effecten te kopen of te verkopen. 

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn vanwege negatieve 

marktomstandigheden, volatiele koersen of grote koersfluctuaties, dan wel 

wanneer een grote marktplaats wordt gesloten, beperkingen krijgt opgelegd of 

technische problemen ondervindt, zoals een storing van de IT-systemen of een 

netwerk.] 

[Risico's met betrekking tot Onderliggende Referentiewaarde(n) 

Daarnaast zijn er specifieke risico's ten aanzien van Effecten die aan een 

Onderliggende Referentiewaarde zijn gekoppeld [(waaronder Hybride 

Effecten)] en brengt een belegging in dergelijke Effecten aanzienlijke risico's 

met zich mee die zich niet voordoen bij een belegging in gebruikelijke 

schuldpapieren.  Risicofactoren ten aanzien van Effecten die aan een 

Onderliggende Referentiewaarde zijn gekoppeld, zijn onder meer:  

[Bij Indexeffecten invoegen: blootstelling aan een of meer indices, 

aanpassingsgebeurtenissen en verstoring van de markt of het niet opengaan van 

een beurs, hetgeen van nadelige invloed kan zijn op de waarde en liquiditeit 

van de Effecten] 

[Bij Aandeeleffecten invoegen: blootstelling aan een of meer aandelen, 

vergelijkbare marktrisico's als bij een rechtstreekse belegging in aandelen, 

global depositary receipts ("GDR") of Amerikaanse depositary receipts 

("ADR"), potentiële aanpassingsgebeurtenissen of buitengewone 

gebeurtenissen die van invloed zijn op aandelen en verstoring van de markt of 

het niet opengaan van een beurs, hetgeen van nadelige invloed kan zijn op de 

waarde en liquiditeit van de Effecten] 

[Bij Commodity-Effecten invoegen: blootstelling aan een of meer commodities 

en/of commodity-indices, vergelijkbare marktrisico's als bij een rechtstreekse 

belegging in commodities, verstoring van de markt en 

aanpassingsgebeurtenissen die van nadelige invloed kunnen zijn op de waarde 

of liquiditeit van de Effecten, vertraging in het vaststellen van het definitieve 

niveau van een commodity-index, wat tot vertraging in de uitkering van het 

Contante Afwikkelingsbedrag leidt] 

[Bij ETI-Effecten invoegen: blootstelling aan een of meer belangen in een op de 

beurs verhandeld fonds, een op de beurs verhandelde note, een op de beurs 

verhandelde commodity of ander op de beurs verhandeld product (elk een "op 

de beurs verhandeld instrument"), vergelijkbare marktrisico's als bij een 

rechtstreekse belegging in een op de beurs verhandeld instrument, dat het op 

ETI-Effecten betaalbare bedrag lager kan zijn en onder bepaalde 

omstandigheden aanzienlijk lager kan zijn dan het rendement op een 

rechtstreekse belegging in de betreffende ETI('s), potentiële 

aanpassingsgebeurtenissen of buitengewone gebeurtenissen die van invloed 

zijn op op de beurs verhandelde instrumenten en verstoring van de markt of het 

niet opengaan van een beurs, hetgeen van nadelige invloed kan zijn op de 
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waarde en liquiditeit van de Effecten] 

[Bij Valuta-Effecten invoegen: blootstelling aan een valuta, vergelijkbare 

marktrisico's als bij een rechtstreekse belegging in valuta's en verstoring van de 

markt] 

[Bij Futures-Effecten invoegen: blootstelling aan een futurescontract, 

vergelijkbare risico's als bij een rechtstreekse belegging in futurescontracten, 

verstoring van de markt of het niet opengaan van een beurs, hetgeen van 

nadelige invloed kan zijn op de waarde en liquiditeit van de Effecten] 

[Bij Schuldpapier invoegen: blootstelling aan een schuldbewijs, vergelijkbare 

marktrisico's als bij een rechtstreekse belegging in schuldbewijzen en 

verstoring van de markt] 

[Bij Schuldpapier of Index-Effecten waarbij sprake is van een Futures-

prijswaardering invoegen: blootstelling aan een future- of optiecontract met 

betrekking tot [Bij Schuldpapier invoegen: een synthetisch schuldbewijs][Bij 

Index-Effecten invoegen: een index], vergelijkbare marktrisico's als bij een 

rechtstreekse belegging in een dergelijk future- of optiecontract, en verstoring 

van de markt][en dat de Emittent geen informatie na uitgifte ten aanzien van de 

Onderliggende Referentiewaarde verstrekt].   

[Risico's met betrekking tot specifieke soorten producten 

[De volgende risico's gaan gepaard met ETS-producten 

[Yield Enhancement-producten 

Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Het rendement op de Effecten is afhankelijk van de prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde(n) [en de toepassing van [een cap] [en][,] 

[knock-out] [en] [automatische vervroegde aflossing]skenmerken].] 

[Participation-producten 

Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Het rendement op de Effecten is afhankelijk van de prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde(n) [en de toepassing van [knock-in][knock-

out][automatische vervroegde aflossing]skenmerken].]  

[Leverage-producten 

Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Het rendement op de Effecten is afhankelijk van de prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde(n) [en de toepassing van [knock-in][knock-

out][automatische vervroegde aflossing]skenmerken]. Tevens kan het 

rendement afhangen van andere marktfactoren, zoals rentevoet, de impliciete 

volatiliteit van de Onderliggende Referentiewaarde(n) en de tijd die resteert tot 

[aflossing] [uitoefening (in geval van Warrants Europese Stijl)]. Het effect van 

hefboomwerking op de Effecten kan zowel positief als negatief zijn.] 
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[Constante Leverage-producten 

Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Het rendement op de Effecten is afhankelijk van de dagelijkse prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde(n) en de werking van een automatische 

vervroegde aflossingskenmerk. Constante Leverage-producten zijn doorgaans 

geschikt voor kortetermijnbeleggingen intraday of over een paar dagen. 

Beleggingen die gedurende langere tijd worden aangehouden, kunnen door 

volatiele marktomstandigheden worden beïnvloed, die een negatief effect 

kunnen hebben op de prestaties van de Onderliggende Referentiewaarde(n).]] 

[De volgende risico's gaan gepaard met SPS-producten 

[Reverse Converteerbare producten 

Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Het rendement op de Effecten is afhankelijk van de prestaties van de 

Onderliggende Referentiewaarde(n) en van het zich al dan niet voordoen van 

een knock-in gebeurtenis.] 

[Vanilla-producten  

Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Het rendement is afhankelijk van de prestaties van de Onderliggende 

Referentiewaarde(n) [en de toepassing van [knock-in][knock-out] 

kenmerken.]] 

[Geef samenvatting van enige andere risico's uit het onderdeel 'Risicofactoren' 

in het Basisprospectus die relevant zijn voor een specifieke uitgifte van 

Effecten.]] 

 

D.6 Risicowaarschu

wing 

Zie bovenstaand Element D.3. 

  Indien een Emittent failliet gaat of anderszins niet in staat of bereid is de 

Effecten terug te betalen zodra terugbetaling verschuldigd is, kan een belegger 

zijn belegging in de Effecten geheel of gedeeltelijk verliezen. Indien voor de 

Effecten garant wordt gestaan en de Garant niet in staat of bereid is zijn 

verplichtingen ingevolge de Garantie na te komen zodra nakoming 

verschuldigd is, kan een belegger zijn belegging in de Effecten geheel of 

gedeeltelijk verliezen. Daarnaast kunnen beleggers bij Effecten die aan een 

Onderliggende Referentiewaarde zijn gekoppeld hun belegging in de Effecten 

geheel of gedeeltelijk verliezen als gevolg van de voorwaarden van die 

Effecten. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Zie bovenstaand Element D.3.] 
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Element Titel  

 

Indien de Emittent failliet gaat of anderszins niet in staat of bereid is de 

Effecten terug te betalen zodra terugbetaling verschuldigd is, kan een belegger 

zijn belegging in de Effecten geheel of gedeeltelijk verliezen.  

[Waar BNPP B.V. de Emittent is, invoegen: Indien de Garant niet in staat of 

bereid is zijn verplichtingen ingevolge de Garantie na te komen zodra 

nakoming verschuldigd is, kan een belegger zijn belegging in de Effecten 

geheel of gedeeltelijk verliezen.] 

[In geval van Effecten waarvan de hoofdsom niet beschermd is, invoegen: 

Daarnaast kunnen beleggers hun belegging in de Effecten geheel of 

gedeeltelijk verliezen als gevolg van de voorwaarden van de Effecten.] 
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Onderdeel E – Aanbod 

 

Element Titel  

E.2b Redenen voor 

het aanbod en 

aanwending van 

opbrengsten  

De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Effecten zullen worden 

toegevoegd aan de algemene middelen van de Emittent. Deze opbrengsten 

kunnen worden aangewend om posities in opties of futurescontracten of andere 

hedginginstrumenten aan te houden.  

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Effecten zullen worden 

toegevoegd aan de algemene middelen van de Emittent. Deze opbrengsten 

kunnen worden aangewend om posities in opties of futurescontracten of andere 

hedginginstrumenten aan te houden.] / [�] 

E.3 Voorwaarden 

van het aanbod 

De Effecten kunnen ingevolge het Programma aan het publiek aangeboden 

worden door middel van een Niet-vrijgesteld Aanbod in België, Denemarken, 

Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zweden.  

 De voorwaarden van ieder aanbod van Effecten worden bepaald bij 

overeenkomst tussen de Emittent en de betreffende Managers op het moment 

van uitgifte en gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. 

Ingeval een Belegger voornemens is Effecten te verwerven of daadwerkelijk 

Effecten verwerft bij een Niet-vrijgesteld Aanbod van een Bevoegde 

Aanbieder, dan gebeurt dit, en aanbiedingen en verkopen van die Effecten aan 

een Belegger door deze Bevoegde Aanbieder worden gedaan, in 

overeenstemming met de voorwaarden en overige afspraken tussen die 

Bevoegde Aanbieder en die Belegger, waaronder afspraken met betrekking tot 

de prijs, verdeling en afwikkeling. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Deze uitgifte van Effecten wordt aangeboden in een Niet-vrijgesteld Aanbod 

in [specificeer bepaald land/bepaalde landen].] 

De uitgifteprijs van de Effecten is [�] procent van het nominale bedrag 

daarvan. 

E.4 Belang van de 

bij de 

uitgifte/aanbiedi

ng betrokken 

natuurlijke 

personen en 

rechtspersonen 

Aan de betreffende Managers kan een vergoeding betaald worden met 

betrekking tot een uitgifte van Effecten ingevolge het Programma. Deze 

Managers en de aan hen verbonden partijen kunnen zich ook reeds 

bezighouden, en zich in de toekomst bezig gaan houden, met transacties op het 

gebied van investment banking en/of commercial banking met (en kunnen 

andere diensten verrichten voor) de Emittent en de Garant (indien van 

toepassing) en de aan hen verbonden partijen in de gewone bedrijfsuitoefening. 

  Verschillende entiteiten binnen de BNPP-groep (waaronder de Emittenten en 

Garant) en Gelieerde Ondernemingen kunnen in verband met de Effecten 

verschillende rollen op zich nemen, waaronder Emittent van de Effecten, 
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Berekeningsagent van de Effecten of emittent, sponsor of berekeningsagent 

van de Onderliggende Referentiewaarde(n), en kunnen tevens 

handelsactiviteiten (waaronder hedgingactiviteiten) ontplooien ter zake van de 

Onderliggende Referentiewaarde en andere instrumenten of derivaten die zijn 

gebaseerd op of verband houden met de Onderliggende Referentiewaarde, wat 

tot potentiële belangenverstrengelingen kan leiden.  

  De Berekeningsagent kan een Gelieerde Onderneming van de betreffende 

Emittent of Garant (indien van toepassing) zijn en er kan sprake zijn van 

potentiële belangenverstrengelingen tussen de Berekeningsagent en houders 

van de Effecten. 

  De Emittenten, de Garant en hun Gelieerde Ondernemingen kunnen ten 

aanzien van de Onderliggende Referentiewaarde tevens andere derivaten 

uitgeven en kunnen als underwriter optreden in verband met toekomstige 

aanbiedingen van aandelen of andere effecten die met een uitgifte van Effecten 

verband houden of kunnen als financieel adviseur optreden voor bepaalde 

ondernemingen of ondernemingen waarvan de aandelen of andere effecten in 

een mandje zijn opgenomen of voor die ondernemingen in een commercial 

banking hoedanigheid optreden.  

Ten aanzien van ETI-Effecten kunnen de betreffende Emittent, de Garant of 

een of meer van hun Gelieerde Ondernemingen van tijd tot tijd zaken doen met 

de betreffende ETI of ondernemingen waarin een ETI belegt, en kunnen zij 

voor deze dienstverlening worden betaald.  Deze zaken kunnen bepaalde 

belangenverstrengelingen met zich meebrengen. 

Samenvatting per specifieke uitgifte 

[Aan de Managers wordt een totale provisie betaald die gelijk is aan [�] 

procent van [het nominale bedrag] [de uitgifteprijs] van de Effecten.] 

[Managers en de aan hen verbonden partijen kunnen zich ook reeds 

bezighouden, en zich in de toekomst bezig gaan houden, met transacties op het 

gebied van investment banking en/of commercial banking met (en kunnen 

andere diensten verrichten voor) de Emittent [en de Garant] en de aan 

[hem/hen] verbonden partijen in de gewone bedrijfsuitoefening.] 

[Anders dan hiervoor vermeld,[ en behoudens [specificeer eventuele andere 

wezenlijke belangen],] voor zover de Emittent weet, heeft geen persoon die 

betrokken is bij de uitgifte van de Effecten een wezenlijk belang in de 

aanbieding, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen.]] 

E.7 Kosten die door 

de Emittent aan 

de belegger 

berekend 

worden  

Er wordt niet verwacht dat de Emittent kosten aan beleggers berekent in 

verband met een uitgifte van Effecten ingevolge het Programma.  

Samenvatting per specifieke uitgifte 

Er worden geen kosten door de Emittent aan de belegger berekend. 
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