SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA
Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij dit Basisprospectus en elke beslissing om
te beleggen in Notes moet gebaseerd zijn op dit Basisprospectus in zijn geheel, inclusief de documenten
waarnaar het verwijst. Ingevolge de invoering van de relevante bepalingen van de Prospectusrichtlijn in
elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte kunnen de personen die verantwoordelijk zijn voor
het Basisprospectus (de “Verantwoordelijke Personen”) in geen enkele van deze Lidstaten burgerlijk
aansprakelijk gesteld worden op basis van deze samenvatting, inclusief elke vertaling ervan, tenzij deze
misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is wanneer deze samen met de andere delen van het
Basisprospectus wordt gelezen. In geval een vordering met betrekking tot de informatie in het
Basisprospectus wordt ingesteld bij een rechtbank in een Lidstaat van de Europese Economische
Ruimte, kan de aanklager volgens de nationale wetgeving van de Lidstaat waar de vordering wordt
ingesteld, verplicht worden de kosten te dragen van de vertaling van het Basisprospectus voordat de
wettelijke procedure wordt opgestart.
De Notes zullen worden uitgegeven volgens de voorwaarden zoals die zullen worden overeengekomen tussen de
Emittent en de Relevante Loketinstelling(en) en, tenzij anders bepaald in de relevante Final Terms, zullen ze
onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden zoals die zijn uiteengezet op pagina’s 24 tot 52.
Issuer (Emittent):

PPR
PPR is geregistreerd bij het Registre du Commerce et des Société
de Paris (Handels- en Vennootschapsregister van Parijs) onder het
referentienummer 552 075 020. Haar maatschappelijke zetel is
gevestigd te 10, avenue Hoche, 75008 Parijs, Frankrijk. De statuten
van de Emittent kunnen worden bekomen bij de griffie van het
Tribunal de Commerce (Handelsrechtbank) van Parijs.
PPR is een société anonyme (een vorm van vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) die op 24 juni 1881 naar Frans recht
werd opgericht voor een initiële duur van 99 jaar. Deze periode werd
verlengd tot 26 mei 2066 door een Buitengewone Algemene
Vergadering die plaatsvond op 26 mei 1967. PPR wordt geregeld
door de Code de commerce (het Franse Handelswetboek).
PPR is een van de toonaangevende ondernemingen in Europa op
het vlak van gespecialiseerde distributie en een van de grootste
luxegoederengroepen ter wereld. De Groep heeft sinds 2002 een
strategie gevolgd die vooral tot doel heeft haar activiteiten toe te
spitsen op één enkele klantenbasis, namelijk de individuele klant,
rond haar divisies Retail en Luxury Goods. De Emittent hangt niet af
van andere entiteiten binnen de Groep.
De belangrijke financiële informatie is opgenomen onder de titel
“Chiffres clés consolidés du Groep” (Geconsolideerde kerncijfers
van de Groep) op pagina’s 6-7 van het Document de Référence
2007 (Referentiedocument 2007) en pagina’s 1-3 van het Rapport
Semestriel 2008 (Halfjaarverslag 2008) van de Emittent, die door
verwijzing zijn opgenomen in het Basisprospectus.
Het telefoonnummer van de maatschappelijke zetel van PPR is
(+33)(0)1 45 64 61 00.

Risk factors (risicofactoren):

Er zijn bepaalde factoren die een impact kunnen hebben op het
vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen na te komen met
betrekking tot de Notes die in het kader van dit programma worden
uitgegeven. Deze staan uiteengezet onder de titel “Gestion des
risques” (Risicobeheer) op pagina’s 170-175 en onder de titel
“Exposition aux risques” (Risicoblootstelling) op pagina’s 237-247
van het 2007 Document de Référence (Referentiedocument 2007)
dat door verwijzing is opgenomen in het Basisprospectus.
Op pagina’s 170-175 van het 2007 Document de Référence
(Referentiedocument 2007) staan de verschillende risico’s volledig
uiteengezet die de Emittent loopt evenals de manier waarop hij
ernaar streeft deze risico’s in te dijken. Deze risico’s omvatten
bijvoorbeeld:
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Financiële risico’s
liquiditeitsrisico’s;
wisselkoersrisico’s (vooral met betrekking tot de invoer voor wat
betreft de Distributiesector en de uitvoer voor wat betreft de
Luxesector, evenals met betrekking tot haar financiële activa en
passiva);
renterisico’s;
tegenpartijrisico; en
risico’s met betrekking tot aankopen van aandelen en het
aandelenkoopprogramma van de Emittent.
Wettelijke risico’s
Risico’s met betrekking tot bijvoorbeeld:
rechtsgedingen of geschillen in de normale gang van zaken;
risico’s met betrekking tot intellectuele eigendom;
risico’s met betrekking tot waarborgovereenkomsten die werden
afgesloten over de vervreemding van bepaalde ondernemingen
van de groep.
Verzekeringsrisico’s
Deze risico’s omvatten niet-verzekerde risico’s en risico’s met
betrekking tot herverzekering. Het 2007 Document de Référence
(Referentiedocument 2007) geeft het niveau van de dekking vanaf 1
januari 2008 voor de belangrijkste potentiële risico’s die werden
geïdentificeerd en de begrote kostprijs om de risico’s te financieren.
Daarnaast worden op pagina’s 80-83 van het 2007 Document de
Référence (Referentiedocument 2007) van de Emittent details
gegeven over sociale en milieurisico’s. In het licht van de aard van
de activiteiten van de groep, worden deze door de Emittent evenwel
niet beschouwd als zijnde direct of significant. De risico’s
schommelen eveneens in functie van de activiteiten van de
verschillende entiteiten binnen de groep. De risico’s omvatten,
bijvoorbeeld, diegene met betrekking tot de veiligheid van het
personeel/arbeidsongevallen, risico’s met betrekking tot de aard van
de sites van een entiteit (winkels, magazijnen), risico’s die afhangen
van de lokaliteit en risico’s met betrekking tot hygiëne en veiligheid.
Er zijn ook bepaalde risico’s die van wezenlijk belang zijn om de
marktrisico’s te kunnen beoordelen die verbonden zijn aan de Notes
die in het kader van het Programma worden uitgegeven. Risico’s
met betrekking tot Notes hangen af van hun kenmerken en kunnen
de volgende omvatten, die allemaal meer in detail worden
beschreven onder “Risk Factors” (Risicofactoren): (i) elke optionele
aflossing van de Notes door de Emittent in zoverre een dergelijk
kenmerk van toepassing is, (ii) beperkte en/of volatiele marktwaarde
van de Notes, (iii) aflossing wanneer herbeleggingsomstandigheden
niet gunstig zijn voor een Houder van Notes, (iv) verminderde of
geen betaling van interest, (v) betaling van hoofdsom of interesten
op een verschillend tijdstip of in een andere munteenheid dan
verwacht en/of (vi) verlies van de volledige of een deel van de
initiële belegging van de Houder van Notes of het verwachte
rendement op een dergelijke belegging dat te wijten is aan het feit
dat de Notes (of de betaling van hoofdsom of interesten krachtens
de Notes) (a) onderworpen zijn aan de optionele aflossing door de
Emittent, (b) bepaald worden door verwijzing naar een index,
formule, activum of andere referentiefactor (zoals effecten,
goederen, deelbewijzen van fondsen, wisselkoersen, enz.), (c)
betaalbaar zijn in verschillende munteenheden, (d) met betrekking
tot hun uitgifteprijs, betaalbaar zijn in termijnen, (e) onderworpen zijn
aan caps, floors, hefboomwerking of andere factoren of elke
combinatie hiervan, (f) onderworpen zijn aan een omgekeerd
vlottende rentevoet, (g) onderworpen zijn aan een vast-tot-vlottende
(of vlottende-tot-vaste) rentevoet, (h) uitgegeven worden met een
korting of een premie van het bedrag van hun hoofdsom, (i)
onderworpen zijn aan verminderingen van interesten of hoofdsom,
betaalbaar afhankelijk van wijzigingen in de kredietwaardigheid van
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een referentie-entiteit of referentieobligatie, en/of (j) betalingen van
hoofdsom of interesten die gekoppeld worden aan het zich al dan
niet voordoen van bepaalde gebeurtenissen die buiten de controle
van de Emittent vallen.
Andere risico’s met betrekking tot de Notes omvatten (i) bindende
beslissingen van vergaderingen van Houders van Notes, (ii) de nietbetaling van bijkomende bedragen (in bepaalde omstandigheden)
met betrekking tot belastingen die afgehouden worden van
betalingen krachtens de Notes, (iii) wijzigingen in de wetgeving, (iv)
gebrek aan een liquide secundaire handelsmarkt voor de Notes, (v)
Houders van Notes die betalingen ontvangen in munteenheden die
verschillen van die van hun financiële activiteiten, (vi) wijzigingen in
de rentevoeten, (vii) kredietratings die niet alle risico’s
weerspiegelen met betrekking tot de Notes en/of (viii) het feit dat
sommige beleggers onderworpen zijn aan wetten en reguleringen of
een controle of regulering door bepaalde overheden.
Deze worden uiteengezet in “Risk Factors” (Risicofactoren) en
omvatten het feit dat de Notes mogelijk geen geschikte belegging
zijn voor alle beleggers, bepaalde risico’s met betrekking tot de
structuur van specifieke Series Notes en bepaalde marktrisico’s.
Description (Omschrijving):

Euro Medium Term Note Programme

Arranger (Organisator):

Morgan Stanley & Co. International plc

Dealers (Loketinstellingen):

BNP Paribas
CALYON
Deutsche Bank AG, London Branch
HSBC Bank plc
J.P. Morgan Securities Ltd.
Morgan Stanley & Co. International plc Natixis
Société Générale
De Emittent kan van tijd tot tijd de benoeming van een Dealer in het
Programma beëindigen of bijkomende Dealers aanstellen voor een
of meerdere Tranches of voor het volledige Programma.
Verwijzingen in het Basisprospectus naar Permanente Dealers
hebben betrekking op de hierboven als Dealers aangeduide
personen of op dergelijke bijkomende personen die aangesteld
worden als Dealers voor het volledige Programma (en waarvan de
benoeming niet werd beëindigd) en verwijzingen naar Dealers
hebben betrekking op alle Permanente Dealers en alle personen die
werden aangesteld als Dealer voor een of meerdere Tranches.

Certain Restrictions
(Bepaalde beperkingen):

Elke uitgifte van Notes die zijn uitgedrukt in een munteenheid
waarvoor bijzondere wetten, richtlijnen, reglementeringen,
beperkingen of rapporteringsverplichtingen gelden, zal enkel worden
uitgegeven onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met die
wetten,
richtlijnen,
reglementeringen,
beperkingen
of
rapporteringsverplichtingen, zoals die van tijd tot tijd de volgende
beperkingen omvatten die van toepassing zijn op de datum van het
Basisprospectus.
Notes met een vervaltermijn van minder dan één jaar
Notes met een vervaltermijn van minder dan één jaar zullen, in
geval de opbrengsten van de uitgifte worden aanvaard in het
Verenigd Koninkrijk, deposito’s vormen ten behoeve van het verbod
op het aanvaarden van deposito’s dat vervat zit in deel 19 van de
Financial Services and Markets Act 2000, tenzij deze worden
uitgegeven aan een beperkte klasse van professionele beleggers en
een coupure hebben van minstens £ 100.000 of een equivalent
hiervan: zie “Subscriptie en Verkoop”.
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Programme Limit
(Limiet van het programma):

Tot € 5.000.000.000 (of het equivalent daarvan in andere
munteenheden op de datum van uitgifte) totaal nominaal bedrag van
Notes in omloop op gelijk welk tijdstip. De Emittent kan het bedrag
van het Programma verhogen in overeenstemming met de
voorwaarden van het Programme Agreement.

Fiscal Agent and Principal Paying Agent
(Fiscaal agent en voornaamste
uitbetalingsinstelling):
BNP Paribas Securities Services
Paying Agent (Uitbetalingsinstelling):

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch.

Method of Issue (Wijze van uitgifte):

De Notes zullen worden uitgegeven op een gesyndiceerde of nietgesyndiceerde basis. De Notes zullen worden uitgegeven in series
(elk een Serie) die een of meerdere uitgiftedata hebben en met
anderszins identieke voorwaarden (of identiek behalve met
betrekking tot de eerste betaling van interesten), waarbij de Notes
van elke Serie de bedoeling hebben uitwisselbaar te zijn met alle
andere Notes van die Serie. Elke Serie kan worden uitgegeven in
tranches (elk een Tranche) op dezelfde of verschillende uitgiftedata.
De specifieke voorwaarden van elke Tranche (die, indien
noodzakelijk, aangevuld zullen worden met aanvullende
voorwaarden en, behalve met betrekking tot de uitgiftedatum,
uitgifteprijs, eerste betaling van interesten en nominaal bedrag van
de Tranche, identieke voorwaarden zullen hebben als andere
Tranches van dezelfde Serie) zullen worden uiteengezet in de Final
Terms (definitieve voorwaarden) van het Basisprospectus (Final
Terms).

Maturities (Vervaltermijnen):

Met inachtneming van alle relevante wetten, reguleringen en
richtlijnen, elke vervaltermijn vanaf één maand vanaf de datum van
oorspronkelijke uitgifte.

Currencies (Munteenheden):

Met inachtneming van alle relevante wetten, reguleringen en
richtlijnen, kunnen Notes worden uitgegeven in alle munteenheden
die zijn overeengekomen tussen de Emittent en de desbetreffende
Dealer(s).

Denomination(s) (Coupure(s)):

Notes zullen worden uitgegeven in de coupure(s) zoals die bepaald
kunnen zijn in de relevante Final Terms, behalve dat de minimum
coupure van elke Note een bedrag is dat toegestaan of van tijd tot
tijd vereist wordt door de relevante centrale bank (of een equivalente
instantie) of door wetten of reguleringen die van toepassing zijn op
de relevante Gespecificeerde Munteenheid – zie “Bepaalde
beperkingen – Notes met een vervaltermijn van minder dan één
jaar” hierboven – en mits de minimum coupure van elke Note, die
wordt toegelaten om te worden verhandeld op een gereguleerde
markt binnen de Europese Economische Ruimte of die aan het
publiek wordt aangeboden in een Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte in omstandigheden volgens dewelke de
publicatie van een prospectus vereist is krachtens de
Prospectusrichtlijn, € 1.000 zal zijn (of, in geval de Notes worden
uitgedrukt in een andere munteenheid dan de euro, het equivalente
bedrag in die munteenheid).
Gedematerialiseerde Notes zullen enkel in één nominaal bedrag per
coupure worden uitgegeven.

Status of the Notes
(Status van de Notes):

De Notes zullen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, nietachtergestelde en (met inachtneming van de bepalingen van
Condition 4) niet-gewaarborgde verplichtingen van de Emittent zijn
en zullen onderling gerangschikt worden op een pari passu basis en
(behalve voor bepaalde schulden waarvoor een wettelijk voorrecht
geldt) op voet van gelijkheid ten opzichte van alle andere huidige of
toekomstige
niet-gewaarborgde
en
niet-achtergestelde
15

verplichtingen van de Emittent, in voorkomend geval ook uitstaande
verplichtingen.
Negative Pledge
(Verklaring van niet-verzaking):

Events of Default (Ingebrekesituaties):

Er zal een negative pledge bestaan met betrekking tot de Notes,
zoals uiteengezet in Condition 4 – zie “Algemene Voorwaarden van
de Notes – Verklaring van Niet-verzaking”.
Er zullen ingebrekesituaties (inclusief een opeisbaarheid bij nietnakoming van de rente- en aflossingsverplichting) bestaan met
betrekking tot de Notes, zoals uiteengezet in Condition 9 – zie
“Algemene Voorwaarden van de Notes – Ingebrekesituaties”.

Redemption Amount (Aflossingsbedrag): De relevante Final Terms zullen de basis specificeren voor het
berekenen van het betaalbare aflossingsbedrag.
Optional Redemption (Optionele aflossing): De Final Terms die worden uitgegeven met betrekking tot elke
uitgifte van Notes, zullen bepalen of dergelijke Notes afgelost
kunnen worden vóór hun aangegeven vervaldag naar keuze van de
Emittent (ofwel geheel ofwel gedeeltelijk) en/of de Houders van
Notes en, indien dit het geval is, welke voorwaarden van toepassing
zijn op dergelijke aflossing.
Redemption by Instalments
(Aflossing in termijnen):

De Final Terms die worden uitgegeven met betrekking tot Notes die
in twee of meer termijnen aflosbaar zijn, zullen vermelden op welke
data en in welke bedragen dergelijke Notes kunnen worden afgelost.

Early Redemption (Vervroegde aflossing): Behalve zoals bepaald in bovenstaand punt “Optional Redemption”,
zullen Notes naar keuze van de Emittent enkel vóór de vervaldag
aflosbaar zijn omwille van fiscale redenen. Zie “Algemene
Voorwaarden van Notes – Aflossing, Aankoop en Opties”.
Taxation (Fiscaal statuut):

Betalingen met betrekking tot de Notes zullen gebeuren zonder
afhouding of aftrekking voor, of uit hoofde van, belastingen die
worden opgelegd door of in naam van de Republiek Frankrijk zoals
bepaald in Artikel 131 quater van de Code générale des impôts
(Franse belastingwetgeving), in zoverre de Notes worden
uitgegeven (of geacht worden te worden uitgegeven) buiten
Frankrijk.
Notes die obligations (verplichtingen) krachtens de Franse
wetgeving, of titres de créances négociables (verhandelbare
schuldbewijzen) in de betekenis van de verordening 2007/59 (FP)
van de Franse belastingsautoriteiten d.d. 8 januari 2008, of andere
schuldeffecten die door de Franse belastingsautoriteiten worden
beschouwd als behorend tot gelijkaardige categorieën, inhouden,
zullen geacht worden te zijn uitgegeven buiten Frankrijk.
Gelieve “Algemene Voorwaarden van de Notes – Fiscaal statuut” en
het deel met als titel “Fiscaal statuut” te raadplegen.
Het fiscaal regime dat van toepassing is op de Notes, die geen
obligations (verplichtingen) krachtens de Franse wetgeving, of titres
de créances négociables (verhandelbare schuldbewijzen) in de
betekenis van de verordening 2007/59 (FP) van de Franse
belastingsautoriteiten d.d. 8 januari 2008, of andere schuldeffecten
die door de Franse belastingsautoriteiten worden beschouwd als
behorend tot gelijkaardige categorieën, inhouden, zal worden
uiteengezet in de relevante Final Terms.

Interest Periods and Interest Rates
(Interestperiodes en rentevoeten):

De lengte van de interestperiodes voor de Notes en de toepasselijke
rentevoeten of de berekeningswijze ervan, kunnen van tijd tot tijd
verschillen of constant zijn voor elke Serie. Notes kunnen een
maximale rentevoet, een minimale rentevoet of beide hebben. Al
deze informatie zal worden uiteengezet in de relevante Final Terms.
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Fixed Rate Notes (Vastrentende Notes):

Floating Rate Notes
(Notes met vlottende rente):

De interest op Fixed Rate Notes zal achteraf betaalbaar zijn op de
datum of op de data van elk jaar die gespecificeerd worden in de
relevante Final Terms.
Floating Rate Notes zullen een rente dragen die afzonderlijk voor
elke Serie als volgt wordt bepaald:
(a) op dezelfde basis als de vlottende rente voor een notionele
rentevoet swap transactie in de relevante Gespecificeerde
Munteenheid zoals vastgesteld in een overeenkomst waarin de
2006 ISDA Definitions zijn opgenomen, zoals gepubliceerd door
de International Swaps and Derivatives Association, Inc. En
zoals gewijzigd en bijgewerkt vanaf de uitgiftedatum van de
eerste Tranche van de Notes van de relevante Serie; of
(b) door verwijzing naar LIBOR, LIBID, LIMEAN of EURIBOR (of
elke andere benchmark zoals gespecificeerd in de relevante
Final Terms), in elk geval zoals aangepast voor elke
toepasselijke marge.
Interestperiodes zullen worden gespecificeerd in de relevante Final
Terms.

Zero Coupon Notes (Nulcoupon Notes):
Dual Currency Notes (Notes
uitgedrukt in twee munteenheden):

Index Linked Notes
(Notes gekoppeld aan een index):

Zero Coupon Notes kunnen worden uitgegeven tegen hun nominaal
bedrag of met een korting erop en zullen geen rente dragen.
Betalingen (met betrekking tot de hoofdsom of de interest, hetzij op
vervaldag, hetzij anderszins) met betrekking tot Notes die in twee
munteenheden zijn uitgedrukt, geschieden in de munt en op basis
van de wisselkoers, zoals kan worden gespecificeerd in de relevante
Final Terms.
De uitbetaling van de hoofdsom in geval van Index Linked
Redemption Notes of van interest in geval van Index Linked Interest
Notes zal worden berekend onder verwijzing naar de index en/of
formule zoals kan worden gespecificeerd in de relevante Final
Terms.

Other Notes (Andere Notes):

De voorwaarden die van toepassing zijn op High Interest Notes, Low
Interest Notes, Step-up Notes, Step-down Notes, Reverse Dual
Currency Notes, Optional Dual Currency Notes, Partly Paid Notes
en elk ander type Notes dat de Emittent en elke Dealer of Dealers
kunnen overeenkomen uit te geven in het kader van het
Programma, zal worden uiteengezet in de relevante Final Terms.

Redenomination (Omrekening):

Notes, uitgegeven in de munteenheid van een Lidstaat van de
Europese Unie die deelneemt aan de derde fase (of elke hierop
volgende fase) van de Europese Monetaire Unie, kunnen worden
omgerekend in euro, zoals meer in detail wordt bepaald in
“Algemene Voorwaarden van de Notes – Vorm, Coupure(s),
Eigendom en Heromrekening” hieronder. Elke dergelijke
omrekening zal worden uiteengezet in de relevante Final Terms.

Consolidation (Consolidatie):

Notes van de ene Serie kunnen worden geconsolideerd met Notes
van een andere Serie, zoals meer in detail wordt bepaald in
“Algemene Voorwaarden van de Notes – Verdere Uitgiftes en
Consolidatie”.

Form of Notes (Vorm van de Notes):

Notes kunnen worden uitgegeven als Gedematerialiseerde Notes of
als Gematerialiseerde Notes.
Gedematerialiseerde Notes, die verhandeld worden op een
gereguleerde markt kunnen, naar de keuze van de Emittent, worden
uitgegeven onder gedematerialiseerde vorm aan toonder (au
porteur) of onder gedematerialiseerde vorm op naam (au nominatif)
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en, in dit laatste geval, naar de keuze van de desbetreffende Houder
van de Notes, onder zuiver nominatieve (nominatif pur) of beheerd
nominatieve (nominatif administré) vorm. Er zullen geen fysieke
eigendomsdocumenten worden uitgegeven met betrekking tot
Gedematerialiseerde Notes. Gedematerialiseerde Notes die niet
verhandeld worden op een gereguleerde markt zullen enkel worden
uitgegeven in gedematerialiseerde vorm op naam en, naar de keuze
van de desbetreffende Houder van de Notes, onder zuiver
nominatieve (nominatif pur) of beheerd nominatieve (nominatif
administré) vorm. Zie “Algemene Voorwaarden van de Notes –
Vorm, Coupure(s), Eigendom en Omrekening”.
Gematerialiseerde Notes zullen enkel worden uitgegeven in
gematerialiseerde vorm aan toonder (Materialised Bearer Notes).
Initieel zal een Temporary Global Certificate worden uitgegeven
voor
elke
Tranche
van
Materialised
Bearer
Notes.
Gematerialiseerde Notes kunnen enkel worden uitgegeven buiten
Frankrijk.
Governing Law (Toepasselijk recht):
Clearing Systems (Clearingsystemen):

Frans
Euroclear Frankrijk als centraal bewaarder met betrekking tot
Gedematerialiseerde
Notes
en,
met
betrekking
tot
Gematerialiseerde Notes, Clearstream, Luxemburg en Euroclear of
elk ander clearingsysteem dat kan worden overeengekomen tussen
de Emittent, de Fiscaal Agent en de desbetreffende Dealer.

Initial Delivery of Dematerialised Notes
(Initiële levering van gedematerialiseerde
Notes):
Een Parijse werkdag vóór de uitgiftedatum van elke Tranche van
Gedematerialiseerde
Notes
zal
de
Lettre
Comptable
(Boekhoudkundige Brief) met betrekking tot dergelijke Tranche
worden neergelegd bij Euroclear Frankrijk als de centrale
bewaarder.
Initial Delivery of Materialised Notes
(Initiële levering van gematerialiseerde
Notes):

Issue Price (Uitgifteprijs):

Listing and admission to trading
(Notering en toelating om te
worden verhandeld):

Op of vóór de uitgiftedatum van elke Tranche van Materialised
Bearer Notes, zal het Temporary Global Certificate dat wordt
uitgegeven met betrekking tot dergelijke Tranche, worden
neergelegd bij een gewoon bewaarder voor Euroclear en
Clearstream, Luxemburg of bij elk ander clearingsysteem of worden
geleverd buiten elk clearingsysteem vooropgesteld dat de wijze van
dergelijke levering op voorhand werd overeengekomen door de
Emittent, de Fiscaal Agent en de desbetreffende Dealer of Dealers.
Notes kunnen worden uitgegeven tegen hun nominaal bedrag of
met een korting of een premie op hun nominaal bedrag. Partly Paid
Notes kunnen worden uitgegeven en de uitgifteprijs hiervan zal
betaalbaar zijn in twee of meer termijnen.

Er werd bij het CSSF een aanvraag ingediend om het
basisprospectus goed te keuren. Er werd eveneens een aanvraag
ingediend bij de Beurs van Luxemburg opdat Notes, die worden
uitgegeven in het kader van het Programma, op de gereguleerde
markt van de Beurs van Luxemburg toe te laten om te worden
verhandeld en om deze te noteren op de officiële lijst van de Beurs
van Luxemburg.
Notes kunnen worden genoteerd of toegelaten worden om te
worden verhandeld, al naargelang het geval, op andere of meer
beurzen en markten zoals overeengekomen door de Emittent en de
desbetreffende Dealer met betrekking tot de Serie. Ook kunnen
Notes worden uitgegeven die noch worden genoteerd, noch worden
toegelaten om te worden verhandeld op eender welke markt.
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De toepasselijke Final Terms zullen bepalen of de desbetreffende
Notes al dan niet zullen worden genoteerd en/of toegelaten om te
worden verhandeld en, indien dit het geval is, op welke beurzen
en/of markten.
Rating (Classificatie):

De langetermijnschuld van de Emittent kreeg door Standard &
Poor’s een rating toegekend van BBB-.
Aan Notes die worden uitgegeven in het kader van het Programma
kan al dan niet een rating worden toegekend. Wanneer aan een
uitgifte van Notes een rating wordt toegekend, hoeft deze niet
noodzakelijk dezelfde te zijn als de rating die van toepassing is op
het Programma. Wanneer een rating wordt toegekend aan een
uitgifte van Notes, zal deze worden gespecificeerd in de
toepasselijke Final Terms. Een rating is geen aanbeveling om
effecten te kopen, te verkopen of te houden en kan op elk ogenblik
door het betrokken ratingkantoor worden gecontroleerd, gewijzigd of
ingetrokken.

Selling Restrictions
(Verkoopbeperkingen):

Er gelden beperkingen voor het aanbod, de verkoop en de
overdracht van de Notes en de verspreiding van het
aanbiedingsmateriaal, met name in de Verenigde Staten, de
Europese Economische Ruimte (inclusief het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Italië) en Japan. Zie “Subscriptie en Verkoop”. Met
betrekking tot het aanbieden of het verkopen van een welbepaalde
Tranche kunnen bijkomende verkoopbeperkingen worden opgelegd
die zullen worden uiteengezet in de relevante Final Terms.
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