Fortis Luxembourg Finance geeft een nieuw gestructureerd product uit:

REVERSE CONVERTIBLE NOTE op Total
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Promotioneel document

Gestructureerd product

1 jaar

1 jaarlijkse coupon
van 10,50% (bruto)

Fortis Luxembourg Finance geeft een nieuw gestructureerd product uit van het
‘Reverse Convertible‘-type op 1 jaar. Het aandeel Total, genoteerd op Euronext
Parijs, is het onderliggend actief. De jaarlijkse coupon bedraagt 10,50% (bruto) en de
uitgifteprijs 101%.
Ondernemingsprofiel van Total

Ę
bescherming
op de vervaldag
Dynamisch tot
agressief profiel
Roerende voorheffing
van 15%

Total vormt vandaag, met haar filialen en nevenbedrijven, de vijfde grootste genoteerde
geïntegreerde oliemaatschappij ter wereld.
De groep is in 130 landen vertegenwoordigd en stelt om en bij de 97.000 mensen tewerk. Ze oefent
haar activiteiten uit in alle segmenten van het olieverhaal:
ī  ĕ         ē
vloeibaar aardgas (LNG) en van nieuwe energieën;
ī  ĕā Ęē Ę   ē ē 
olieproducten binnen en buiten haar netwerk.
               
      Ėĭ   ĕwww.total.com).

Reverse Convertible
    REVERSE CONVERTIBLE NOTE bestaat uit een eventuele terugbetaling op
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Simulaties van het rendement
op de vervaldag
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oorspronkelijke waarde
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Hoe inschrijven?
Dit document werd opgesteld in het kader van het openbaar aanbod in
België. De verkoopsbeperkingen van toepassing op de REVERSE CONVERTIBLE
NOTES    ĭ  ĮĖ
De inschrijvingsperiode loopt van 19 oktober (9u) tot en met 6 november 2009 (16u).
Een vervroegde afsluiting is mogelijk bij overintekening of indien de marktvoorwaarden
 Ė
        PC banking of Phone banking
(02 433 40 31) of aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis.
   Ė       
02 433 40 31Ė    ĕwww.fortisbanking.be/emissies (klik daarna
ğ  ğĮĖ
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Belangrijkste kenmerken van deze emissie

Beschrijving

Emittentĕ    ēā Ė
Garantĕ Ė
Rating van de garantĕŎĭĝĮēĘĭąĝĮēĘĭ ĮĖ
          ĭ  ĮĖ     
kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden
 ē    Ė
Effecten
ī   ĕŎĖōōōĖ
ī    ĕŎ  ŎŒō Ė
ī  Ę ĕōőŒŔŔŐŒŒŕœĩ  œŎőĖ
ī           ē     āĖ
materiële vorm mogelijk.
ī  ĕ  ĭ ğğ  ē    Į

Beleggersprofiel

  

                  dynamisch tot agressief risicoĘ
ā Ė                   ā Ė Ę
tie over de risicoprofielen op www.fortisbanking.be/sparenenbeleggenĭğ   ā   ğĮĖ
      ē          Ė 
     ā²    ē      ā²  Ė    
      ā²  ā      Ė
Uitgifte- en betaaldatumĕŎœ  ŏōōŖĖ

Looptijd

VervaldagĕŎœ  ŏōŎōē ŎĖ
Terugbetalingsprijs: 100% OF een aantal aandelen van Total berekend volgens de volgende formule:
1.000 euro
startwaarde van de geleverde aandelen
ī      Ė
ī        Ŗ  ŏōōŖ Ė
ī         Ŗ  ŏōŎō Ė
  ŎōēŒōŞĭĮ Ŏœ  ŏōŎōĖ

Rendement

Uitgifteprijs: 101% van de nominale waarde (een commissie van 1% inbegrepen, ten laste van de particuliere belegger).
Financiële dienstĕ    ²Ė
Bewaring op effectenrekeningĕ      Ė
Kosten

Fiscaliteit

Risico

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: Op de inkomsten uit buitenlandse schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst
  ²        ŎŒŞ    āĭĮ   Ė  
is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers. De fiscale behandeling wordt bepaald door de individuele situatie van elke belegĘ
      Ė       ²       ā 
regime dat op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen (TOB): Geen taks op beursverrichtingen op de primaire markt. Taks op beursverrichtingen bij verkoop/aanĘ
   ĕōēōŔŞē  Œōō  Ė
Naast het risico dat het beginkapitaal niet wordt terugbetaald op vervaldagĭ  Įē         
          ĭ  ĮĖ           
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  ğ   Ė     www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen
ĭ ğāğ  ğ ğĮĖ
   ŎŔŏōōŖē     ē      ŎŖ ŏōōŖĭ  
ğ ğĮ        ē     ōŏőŐŐőōŐŎ
op www.fortisbanking.be/emissiesĭ  ğ   ğĮĖ      Ę
pectus is eveneens beschikbaar.

Documentatie

Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank NV. Het 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.
ŎōĖŏōōŖĘ     ĕ Ė  Ę Ę  ŐĘŎōōō ĩ ĩōőōŐĖŎŖŖĖŔōŏ

2/2

