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Gemeenschappelijk supplement bij de Flash Invests van december 2011 en van toepassing op de volgende 3 Notes:
✔ BNP Paribas Fortis Funding (LU) in NOK - Serie 741 - ISIN-code: XS0718396210
✔ BNP Paribas Fortis Funding (LU) Euribor Floater Note 2017 - Serie 742 - ISIN-code: XS0712091130
✔ BNP Paribas Fortis Funding (LU) EUR CMS 30Y Linked Note 2022 - Serie 743 - ISIN-code: XS0712139194

Als gevolg van de aankondigingen van de ratingagentschappen Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch, gepubliceerd op respectievelijk
7 december 2011, 9 december 2011 en 15 december 2011, werd de paragraaf “Rating (vooruitzichten) van de garant” gewijzigd.
Deze paragraaf is terug te vinden op de laatste pagina van elke Flash Invest, onder de rubriek “Belangrijkste kenmerken van deze
uitgifte”, en werd vervangen door het volgende supplement:

Rating (vooruitzichten) van de garant:
A1

Negative outlook (d.w.z. wijzend op het oordeel dat de waardering op middellange termijn vatbaar is voor een negatieve
oriëntatie) bij Moody’s,

AA-

Credit Watch negative (d.w.z. dat de waardering mogelijk verlaagd wordt op korte termijn) bij Standard & Poor’s.

A

Stable outlook (d.w.z. dat Fitch van oordeel is dat de waardering waarschijnlijk niet zal wijzigen binnen een horizon van
1 tot 2 jaar) bij Fitch.
Een waardering ’A’ geeft aan dat het risico op onvermogen tot betaling niet groot is. Het vermogen tot terugbetaling
van de financiële obligaties wordt als sterk beschouwd. Dit vermogen kan niettemin gevoeliger zijn voor slechte
economische of sectoromstandigheden dan in geval van hogere waarderingen.

Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van
de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.
Als gevolg van de ratingwijziging die aangekondigd werd door Fitch, zullen de beleggers die hebben ingetekend op een
of meerdere van deze 3 Notes, persoonlijk op de hoogte gebracht worden dat ze twee dagen de mogelijkheid hebben
om te kennen te geven dat ze zich terugtrekken uit hun investering. Dit recht loopt van 9 januari 2012 (10u.) tot
11 januari 2012 (16u.)

Dit document dient samen met de Flash Invest van één van de 3 hierboven vermelde Notes
gelezen te worden en mag niet afzonderlijk circuleren.
De bijgewerkte ratings kunnen worden geraadpleegd op de volgende website:
http://www.bnpparibasfortis.com/ne/pid1928/ratings-bankentiteiten.html
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