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USD COUPON PLUS NOTE

FLASH
INVEST
September 2009

Promotioneel document

Gestructureerd product

6 jaar
Uitgegeven in
Amerikaanse dollar
(USD)
Terugbetaling tegen
ŎōōŞ  
waarde in USD op de
vervaldag
Jaarlijkse coupons
begrepen tussen
ŎēŒōŞ ŕŞĭĮ
Neutraal tot agressief
profiel

Korf met 20 aandelen
Onderneming
Altria Group Inc.
AT&T Inc.

Sector
Consumptie
Telecom

Een belegging in Amerikaanse dollar met bescherming van het oorspronkelijke
kapitaal in USD op de vervaldag die u bovendien een regelmatig inkomen bezorgt
dat potentieel hoog kan zijn, is niet zo gemakkelijk te vinden. Vooral op een moment
dat de Amerikaanse rente laag is. Nochtans bij BNP Paribas Fortis is het mogelijk.
Yes, we can!
De uitgesproken vertraging van de Amerikaanse economie en de sterke vraag naar
overheidsobligaties (US Treasuries), die hun rol van “veilige haven“ moesten spelen in het oog
van de storm van de financiële crisis, zijn er de oorzaak van dat de Amerikaanse rente op een
laag niveau kwam, tot groot ongenoegen van de beleggers die de defensieve kracht van
obligaties wel kunnen smaken. Hoe kunnen zij met een en dezelfde belegging een potentieel
hoog rendement nastreven en toch over een belegging beschikken die veiligheid en
regelmatige coupons combineert? Met de nieuwe USD Coupon Plus Note.

6 jaarlijkse coupons tussen 1,5% en 8% (bruto)
De nieuwe USD Coupon Plus Note, een
Amerikaanse dollar (USD)
gestructureerd product uitgegeven door Fortis
De Note is uitgegeven in USD en is
dus blootgesteld aan het wisselLuxembourg Finance, is uitgedrukt in Amerikaanse
koersrisico. Het is dus mogelijk dat
dollar, heeft een looptijd van 6 jaar en voorziet
de belegger op de vervaldag meer of minder
ī      ŎōōŞ  
ontvangt in EUR dan het oorspronkelijk in
waarde in USD op de vervaldag, zijnde
EUR belegde bedrag.
 ŏŎ ŏōŎŒ
ī       ŎēŒŞ ŕŞĭĮĖ
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United Technologies Corp.
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Berekening van de coupons
     œ     ŎēŒŞ
ĭĮ ŕŞĭĮē     ŏō  
topaandelen die voor hetzelfde gewicht vertegenwoordigd zijn.
Elk jaar wordt het verloop van elk aandeel uit de korf berekend ten opzichte van zijn
startniveau dat bij de uitgifte van de Note werd vastgelegd. Elk aandeel dat minstens gelijk is
      ē ŕŞ   ē  
werkelijke stijging. Indien een aandeel gedaald is ten opzichte van zijn startniveau, wordt
deze daling integraal in rekening gebracht.
De prestatie van de korf zal gelijk zijn aan het gemiddelde van de 20 op die wijze bepaalde
Ę   ē  ŕŞĖ      
ŎēŒŞē     ŎēŒŞĭĮĖ

Hoe inschrijven?
Onderhavig document werd opgesteld in het kader van het openbaar
aanbod in België. De verkoopsbeperkingen van toepassing op de USD
Coupon Plus Note zijn vermeld in het Prospectus. De belangrijkste
kenmerken van deze uitgifte evenals de informatie om het Prospectus te bekomen, staan
vermeld op de verso.
De inschrijvingsperiode loopt van 15 september (9u) tot en met 14 oktober 2009 (16u)
(vervroegde afsluiting mogelijk bij overintekening of indien de marktvoorwaarden wijzigen).
U kunt inschrijven op deze nieuwe effecten via PC banking of Phone banking
ĭōŏőŐŐőōŐŎĮaan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer
ōŏőŐŐőōŐŎĖ    ĕwww.fortisbanking.be/emissies (klik
daarna op Uitstaande uitgiftes).
Ŏħŏ

Belangrijkste kenmerken van deze emissie
Emittentĕ    ēā Ė
Garantĕ Ė
Rating van de garantĕĞĕŎħąĞĕĘħ ĕĘ
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.
Effectenĕ
Ę   ĕŎĖōōōĖ
Ę    ĕŎmiljoen Œō Ė
Ę  Ę ĕōőőŔŖőŒœōōĩ  œōŕĖ
- Niet-achtergestelde scripturale toondereffecten onderworpen aan het Engels recht, vertegenwoordigd door een globaal certificaat.
Geen levering in materiële vorm mogelijk.
Ę  ĕ  ĭ ğĞĠ  ē    ĮĖ
Volgens de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert zijn deze effecten bestemd voor beleggers met een neutraal tot agressief risicoprofiel. Dit neemt niet weg dat deze effecten ook kunnen passen in gespreide portefeuilles met een ander profiel. U vindt meer informatie
over de risicoprofielen op www.fortisbanking.be/sparenenbeleggenĭğ   ā   ĠĮĖ    gingsbeslissing 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 specialist in financieel en fiscaal advies of af te zien van de belegging.
Uitgifte- en betaaldatumĕŏŎ ŏōōŖĖ
UitgifteprijsĕŎōŏŞ   ĭ  ŏŞ   ē        ĮĖ
VervaldagĕŏŎ ŏōŎŒē œĖ
TerugbetalingsprijsĕŎōōŞ   ĭĮ  Ė

Ę
Ę
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De jaarlijkse coupons zijn variabel en zijn begrepen tussen minimum 1,50% en maximum 8% (bruto) en worden jaarlijks op
ŏŎ   Ė
Het bedrag wordt bepaald door het verloop van een korf met 20 Amerikaanse aandelen (zie details op recto).
       ŎēŎŒŞ ŔēŒŔŞĖ
   ĕ     ŏŎ ŏōōŖĖ
       ĕ     ŏŎ Ė

Financiële dienstĕ    ²Ė
Bewaring op effectenrekeningĕ  Ę    Ė
Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen zouden kunnen aanrekenen voor deze verrichtingen.

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in Belgiëĕ        Á 
  ²        ŎŒŞ    āĭĮ   Ė  
is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers. De fiscale behandeling wordt bepaald door 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.
Taks op beursverrichtingen (TOB)
     Ė    ħ   ĕōēōŔŞē
  ĖŒōō  Ė
Naast het wisselkoersrisico (zie recto) loopt een obligatiehouder het risico zijn kapitaal niet terug te krijgen op eindvervaldag indien zowel de
emittent als de garant in gebreke blijven. 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, de evolutie van de aandelenkorf zoals hierboven aangegeven 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 worden verhandeld. De belegger die de effecten wil verkopen voor 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 te beleggen in deze effecten te nemen in het licht van de erin opgenomen informatie, meer bepaald in
   ğ       Ę ĠĖ    ğ   ĩ ²    Ġ
   Ė     ĖĖ ħ     ĭ ğāĠ 
 Ġ ĠĮĖ
   ŎŔŏōōŖē     ē      ŎŎ   ŏōōŖĭ  
ğ ĠĮ        ē     ōŏőŐŐőōŐŎ
op www.fortisbanking.be/emissiesĭ  ğ   ĠĮĖ      
Basisprospectus is eveneens beschikbaar.

Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, B-1000 Brussel (“Fortis Bank”).
Dit document bevat geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document 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 in dit document opgenomen informatie te waarborgen, zal noch Fortis Bank noch enig
persoon die aan haar verbonden is, aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele schade of voor rechtstreekse of onrechtstreekse kosten die zouden voortvloeien uit
een beslissing die op basis van dit document genomen werd, behalve in geval van bedrieglijke, onjuiste of tegenstrijdige informatie ten opzichte van het Prospectus.
ōŖĖŏōōŖĘ     ĕ Ė  Ę Ę  ŐĘŎōōō ĩ ĩōőōŐĖŎŖŖĖŔōŏ
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