Bericht houdende afschaffing van de effecten aan toonder uitgegeven door BNP Paribas
Fortis NV (art. 11, §1 en §2 van de wet van 14 december 2005 en zoals gewijzigd door de
wet van 21 december 2013)
Dit bericht heeft betrekking op de gedwongen verkoop naar aanleiding van de verplichte dematerialisatie van de
effecten aan toonder uitgegeven door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR 0403.199.702
(de “Emittent”), zijnde kasbons met ISIN-codes BE2132621761, BE2134031316, BE2134384939 en
BE2612053378.
Per 31 juli 2015 zijn er 5.000 kasbons (ISIN-codes BE2132621761, BE2134031316, BE2134384939 en
BE2612053378) nog niet omgezet in gedematerialiseerde kasbons of kasbons op naam. Ten gevolge de
afschaffing van de effecten aan toonder overeenkomstig de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing
van de effecten aan toonder, verzoekt de Emittent de rechthebbenden van dergelijke effecten, zich kenbaar te
maken en hun rechten op te eisen voor de start van de verkoop van deze effecten op de Openbare Veilingen van
Euronext Brussel, op maandag 14 september 2015.
Huidig bericht wordt op 14 augustus 2015 gepubliceerd op onze website www.bnpparibasfortis.be, in het
Belgisch Staatsblad en op Euronext Brussel (https://www.euronext.com/expert-market/), overeenkomstig artikel
11, §1 van de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder en het koninklijk
besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering van artikel 11, §1 van de wet van 14 december 2005 houdende de
afschaffing van de effecten aan toonder, tot vaststelling van de nadere regels voor de verkoop door de emittent,
voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de onverkochte effecten aan de Deposito- en
Consignatiekas en voor de teruggave van die effecten.
De rechthebbenden kunnen zich tot alle kantoren van de Emittent wenden met hun kasbons aan toonder om deze
als gedematerialiseerde kasbons te deponeren in hun effectenrekening ofwel te laten omzetten in kasbons op
naam door inschrijving in het register van houders van kasbons van de Emittent tot en met maandag 14
september 2015.
Vanaf maandag 14 september 2015 worden de effecten, waarvan de rechten niet zijn opgeëist, verkocht op
effecten op de Openbare Veilingen van Euronext Brussel. Na aftrek van de kosten die de vennootschap heeft
gemaakt, zal de opbrengst van deze verkoop gedeponeerd worden bij de Deposito – en Consignatiekas van
België waar houders van toonderkasbons van de Emittent vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2024 kunnen
vergoed worden, na aftrek van de wettelijke boetes, die op heden 10% per jaar bedragen.
Het maximum aantal effecten dat te koop kan worden aangeboden, bepaald op basis van de, onder de
verantwoordelijkheid van de Emittent, verrichte reconciliatie, bedraagt 5.000 kasbons.
ISIN Code

Beschrijving

Coupon

Nummer

Aantal

Uitgifte

Maturiteit

BE2132621761

BNPP FORTIS

06

03,15 010116

3,15%

22009018906398

2.500

01-Jan-06

01-Jan-16

BE2134031316

BNPP FORTIS

06

03,80 011016

3,80%

24810061800001

1.000

01-Oct-06

01-Oct-16

BE2134384939

BNPP FORTIS

BE2612053378

FINTRO

06

03,45 011216

3,45%

06809058200056

250

01-Dec-06

01-Dec-16

07

04,05 011117

4,05%

23634071500007

1.250

01-Nov-07

01-Nov-17

De Emittent heeft geen kennis van voorkooprechten, eventuele restricties of beperking op de overdraagbaarheid
van de effecten, van welke aard ook, alsook alle andere specifieke rechten die aan de effecten zijn verbonden.
De betreffende kasbons zijn gewone kasbons zonder specifieke rechten daaraan verbonden.
Het hiervoor beschreven proces heeft geen impact op het kapitaal van de Emittent.
Artikel 11, §1 van de wet van 14 december 2005 voorziet als volgt:

1

"Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden
toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, door de
emittent verkocht op een gereglementeerde markt.
Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van de
marktonderneming die de gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht zullen worden, van
een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op
de effecten op te eisen. De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de
bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende maanden.
De emittent kan op de opbrengst van de verkoop de kosten in mindering brengen die hij heeft moeten maken voor
het houden en voor het beheer van de effecten die op zijn naam zijn ingeschreven op een effectenrekening met
toepassing van artikel 9 en voor de omzetting van rechtswege van de door hem uitgegeven effecten.
De emittent kan de te koop aangeboden effecten kopen. Wat betreft de aandelen, winstbewijzen of certificaten die
er betrekking op hebben, voldoet hij aan de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen,
met uitzondering van de in artikel 620, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van vennootschappen bedoelde
voorwaarde, waarvan kan worden afgeweken voor de toepassing van dit lid. Indien de voorwaarden van artikel
620 van het Wetboek van vennootschappen niet vervuld zijn, kan de terugkoop enkel worden uitgevoerd door de
emittent met het oog op de onmiddellijke vernieling van de teruggekochte effecten. In dit laatste geval voldoet de
emittent aan de voorwaarden van artikel 621 van het Wetboek van vennootschappen.
De bedragen afkomstig van de verkoop, na aftrek van de in het derde lid bedoelde kosten, worden gestort bij de
Deposito- en Consignatiekas, totdat een persoon die op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft
kunnen aantonen, de teruggave ervan vraagt. De Deposito- en Consignatiekas is slechts verantwoordelijk voor de
teruggave van deze bedragen voor zover ze die in uitvoering van dit lid vanwege de emittent heeft ontvangen. De
interesten op deze bedragen komen toe aan de Deposito- en Consignatiekas zodra zij bij haar zijn gestort.
De Koning kan de nadere regels vastleggen voor de in deze paragraaf bedoelde verkoop, storting en teruggave."
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