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BGL geeft nieuwe obligaties uit op 4 jaar in euro
BGL Société Anonyme, belangrijke speler op de Luxemburgse financiële markt, lanceert een
nieuw openbaar aanbod van obligaties, uitgedrukt in euro die gedurende 4 jaar jaarlijks een
coupon van 3,5% (bruto) bieden. Rekening houdend met de uitgifteprijs van 101,395% bedraagt het actuariële rendement 3,124% (bruto).

BGL Société Anonyme
BGL werd in 1919 opgericht onder de naam Banque Générale du Luxembourg en is vandaag een
van de hoofdrolspelers op de Luxemburgse financiële markt. De bank kan rekenen op het professionalisme en de ervaring van haar 2.500 medewerkers en heeft een leiderspositie in de sector
van de financiële dienstverlening.
Sedert 13 mei 2009 is de groep BNP Paribas hoofdaandeelhouder geworden van BGL en controleert voortaan 65,96% van het kapitaal van de bank. De Luxemburgse Staat blijft op haar beurt
een belangrijke aandeelhouder met 34% van het kapitaal.
De toetreding van BGL en Fortis Bank tot de groep BNP Paribas, een van de zeldzame wereldspelers op de financiële markten die winstgevend bleef in 2008, maakt van de groep de nummer
één binnen de Eurozone wat betreft deposito’s en in privé-bankieren. (Bron: site BGL: www.bgl.lu)

Renteomgeving
Een lening in euro (Duitse Bunds1) met
een looptijd van 4 jaar levert vandaag
(29/07/2009) een brutorendement van
2,192% op. Dat is 93 basispunten minder
dan het brutorendement op de uitgifteprijs van de hier voorgestelde obligatie.

Rentecurve in euro (Duitse Bunds1) op 29/07/2009
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Brutorendement op uitgifteprijs (3,124%) van de nieuwe obligatie van
BGL Société Anonyme

1 Bunds zijn obligaties uitgegeven door de Duitse Staat. Ze worden als risicoloos beschouwd dankzij de economische omvang
van het land en zijn AAA-rating. Deze effecten worden dikwijls als referentie gebruikt (voor verschillende looptijden).

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingsperiode loopt van 3 augustus (9u) tot en met 31 augustus 2009 (16u).
Een vervroegde afsluiting is mogelijk bij overintekening of indien de marktvoorwaarden
wijzigen, zoals bepaald in het Prospectus.
U kunt inschrijven op deze nieuwe obligaties via PC banking of Phone banking (02 433 40 31)
of aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer
02 433 40 31 of een kijkje nemen op www.fortisbanking.be/emissies (klik daarna op “Uitstaande
uitgiftes”).
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Belangrijkste kenmerken van deze obligatie
Emittent
		

BGL Société Anonyme naar Luxemburgs recht.
Rating1 van de emittent: Moody’s: A1 / Standard & Poor’s: AA- / Fitch: AA-.

Aanbieding
		

Aanbieding aan het publiek in België. De verkoopsbeperkingen van toepassing op de uitgegeven obligaties staan vermeld
in het Prospectus.

Risicoprofiel

Volgens de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert is deze obligatie bestemd voor beleggers met een conservatief tot
neutraal risicoprofiel. U vindt meer informatie over de risicoprofielen op www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (klik
daarna op “Beleggersprofiel bepalen”). Vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt, raden we u aan om na te gaan of
deze formule wel degelijk voor u geschikt is. Houd daarbij zeker rekening met uw financiële kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Bij de minste twijfel is het raadzaam om het advies in te winnen van een
financieel en fiscaal specialist of af te zien van de belegging.

Bedrag

Minimaal 25 miljoen EUR en maximaal 150 miljoen EUR.

Effecten
		
		
		
		

-

Financiële dienst

Nominale waarde: 1.000 EUR.
ISIN-code: XS0443786552 - Serie 2259.
Niet achtergestelde effecten (onderworpen aan het Engels recht).
Scripturale toondereffecten, vertegenwoordigd door een globaal certificaat. Geen levering in materiële vorm mogelijk.
Gratis bewaring op Effectenrekening bij BNP Paribas Fortis2.

Gratis bij betaalagent BNP Paribas Fortis2 in België.

Interesten
			
		
		
-

De interesten worden jaarlijks na vervallen termijn uitgekeerd. Dat gebeurt elk jaar op 3 september en voor het eerst
op 3 september 2010.
De belegger zal elk jaar een brutocoupon ontvangen van 3,5%.
Het actuariële brutorendement op de uitgifteprijs bedraagt dus 3,124%.

Vervaldag

3 september 2013, wat neerkomt op een looptijd van 4 jaar.

Uitgifte- en betaaldatum

3 september 2009.

Uitgifteprijs

101,395% (een commissie van maximaal 1,75% inbegrepen, ten laste van de particuliere belegger).

Terugbetalingsprijs

100% van de nominale waarde op eindvervaldag.

Notering

Beurs van Luxemburg (zie “Belangrijkste risico’s” hieronder, vooral het liquiditeitsrisico).

Fiscaal regime voor
particuliere beleggers		
in België3		
		
		
			
Belangrijkste risico’s

Op de inkomsten uit obligaties die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde professionele tussenpersoon zal 15% roerende voorheffing (RV) worden ingehouden. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de
particuliere beleggers.
Geen taks op beursverrichtingen op de primaire markt.
Taks op beursverrichtingen bij verkoop/aankoop op de secundaire markt: 0,07%, met een max. van 500 EUR per
verrichting.

Een obligatiehouder loopt het risico zijn kapitaal niet terug te krijgen op eindvervaldag indien de emittent in gebreke blijft.
De koers van de obligatie kan bovendien beïnvloed worden door verschillende factoren, zoals de financiële gezondheid
van de emittent, de algemene evolutie van de rentevoeten en de volatiliteit op de markten. Er is bovendien geen enkele
garantie dat er een actieve markt voor de verhandeling van deze effecten ontstaat. De markt kan beperkt en weinig
liquide zijn, en het is onmogelijk te voorspellen tegen welke koers de effecten zullen kunnen worden verhandeld.
De belegger die de effecten wil verkopen vóór de eindvervaldag zal dat dus tegen de marktprijs moeten doen. Die kan
hoger of lager zijn dan de nominale waarde.
Beleggers die gedetailleerde informatie wensen over de risicofactoren verzoeken we om aandachtig het Basisprospectus
en de Final Terms te lezen. Beleggers dienen de beslissing om in deze obligaties te beleggen te nemen in het licht van
de erin opgenomen informatie, meer bepaald in de sectie “Risicofactoren”. Het is ook aan te raden om onze “Informatiebrochure – Financiële Instrumenten” te raadplegen. Die is ter beschikking in elk kantoor van BNP Paribas Fortis of op
www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (puntje “Mifid” in de rubriek ”Achtergrondinfo”).

Informatiedocument
		
		

Het Basisprospectus gedateerd op 9 juni 2009 en de Final Terms gedateerd op 3 augustus 2009 (samen het “Prospectus”)
zijn te verkrijgen aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis, door te bellen naar het nummer 02 433 40 31
of op www.fortisbanking.be/emissies (Klik daarna op “Uitstaande uitgiftes”).

1 De betekenis van deze ratings is opgenomen in het Prospectus (zie hierboven). Een rating wordt enkel ten indicatieve titel gegeven en vormt geen aanzetting 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.
2 Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen zouden kunnen aanrekenen voor deze verrichting.
3 De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich
te informeren over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.

Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, B-1000 Brussel. Dit document bevat geen
beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Het is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Hoewel Fortis Bank alle redelijke maatregelen heeft
genomen om de juistheid van de informatie bevat in dit document te waarborgen, kan noch Fortis Bank, noch enig aan haar verbonden persoon aansprakelijk gehouden worden
voor mogelijke schade of directe en indirecte kosten die voortvloeien uit een beslissing op basis van dit document, behalve in geval van foute of bedrieglijke informatie of inconsistentie tussen de inhoud van dit document en het Prospectus.
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