Fortis Luxembourg Finance geeft een nieuw gestructureerd product uit:

REVERSE CONVERTIBLE NOTE op GDF Suez
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Promotioneel document

Gestructureerd product

1 jaar

1 jaarlijkse coupon
van 11% (bruto)
Geen kapitaalbescherming
op de vervaldag
Dynamisch tot
agressief profiel
Roerende voorheffing
van 15%

Fortis Luxembourg Finance geeft een nieuw gestructureerd product uit van het
‘Reverse Convertible’-type op 1 jaar. Het aandeel GDF Suez, genoteerd op Euronext
Parijs is het onderliggend actief. De jaarlijkse coupon bedraagt 11% (bruto) en de
uitgifteprijs 101%.

Ondernemingsprofiel van GDF Suez
GDF Suez is een Frans nutsbedrijf, ontstaan uit de recente fusie tussen Suez en Gaz de France.
De Franse staat is de tweede grootste aandeelhouder via een participatie van 35,68%.
Het bedrijf stelt ongeveer 134.800 personen tewerk en is actief in de sectoren elektriciteit
(productie, transport, distributie, verkoop) en gas (uitbating en productie, opslag, transport,
distributie, verkoop, LNG). GDF Suez is trouwens de vijfde grootste producent en leverancier van
elektriciteit en de grootste koper en transporteur van gas in Europa. De groep levert ook diensten
op het vlak van energie en milieu via haar deelname van 35,41% in Suez Environnement (Bron en
meer informatie: www.gdfsuez.com).

Reverse Convertible
De bijzonderheid van een Reverse Convertible Note bestaat uit een eventuele terugbetaling op
de vervaldag in aandelen, in dit geval aandelen GDF Suez. In ruil van deze eventualiteit krijgt
de belegger een coupon die veel hoger ligt dan bij een klassieke obligatie.
De emittent zal de Notes enkel in aandelen GDF Suez – dus niet in cash – terugbetalen als de
koers van het aandeel bij de laatste waardebepaling onder de startwaarde is gezakt
(zie verso – Terugbetalingsprijs).
De Reverse Convertible Notes zijn
beleggingsinstrumenten met een (zeer)
korte looptijd en een hoge coupon.
Deze hogere opbrengst moet beschouwd worden
als een vergoeding voor de mogelijkheid die de
emittent zich voorbehoudt om op de vervaldag de
Notes terug te betalen, hetzij in contanten tegen
de nominale waarde van de Notes, hetzij in een
aantal aandelen. In een extreem geval kan de
terugbetaling theoretisch gezien nul bedragen
(zie ook verso – Risico).

Simulaties van het rendement
op de vervaldag
Verschil tussen de
eindwaarde en de
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 zijn vermeld in het Prospectus (zie verso).
De inschrijvingsperiode loopt van 28 september (9u) tot en met 14 oktober 2009 (16u).
Een vervroegde afsluiting is mogelijk bij overintekening of indien de marktvoorwaarden
wijzigen.
U kunt inschrijven op deze nieuwe effecten 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. U kunt ook onze site
raadplegen: www.fortisbanking.be/emissies (klik daarna op "Uitstaande uitgiftes").
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Belangrijkste kenmerken van deze emissie
Emittent: Fortis Luxembourg Finance SA, filiaal van Fortis Bank NV.
Garant: Fortis Bank NV.
Rating van de garant: A1 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s), AA-(Fitch).
De betekenis van deze ratings is opgenomen in het Prospectus (zie onderaan). Een rating is puur informatief en vormt geen aanzet 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.
Effecten
ī   ĕŎĖōōōĖ
ī    ĕŎ EUR en maximaal 150 miljoen EUR.
ī  Ę ĕōőŒŏŕŏŒŐŕŏĩ  œŎŏĖ
ī           ē     āĖ
Geen levering in materiële vorm mogelijk.
ī  ĕ  ĭ ğĠ  ē    ĮĖ
Volgens de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert zijn deze effecten bestemd voor beleggers met een dynamisch 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  
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 specialist in financieel en fiscaal advies of af te zien van de belegging.
Uitgifte- en betaaldatum: 21 oktober 2009.
Vervaldag: 21 oktober 2010, of een looptijd van 1 jaar.
Terugbetalingsprijs: 100% OF een aantal aandelen van GDF Suez berekend volgens de volgende formule:
1.000 euro
startwaarde van de geleverde aandelen
ī         Ė
ī          ŏō ŏōōŖ Ė
ī           Ŏő ŏōŎō Ė
De jaarlijkse coupon van 11% (bruto) wordt uitbetaald op 21 oktober 2010.

Uitgifteprijs: 101% van de nominale waarde (een commissie van 1% inbegrepen, ten laste van de particuliere belegger).
Financiële dienst: gratis bij betaalagent BNP Paribas Fortis in België.
Bewaring op effectenrekening: gratis op een Effectenrekening bij BNP Paribas Fortis.
Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen kunnen aanrekenen voor deze verrichtingen.
Fiscaal regime voor particuliere beleggers in Belgiëĕ        Á 
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. 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): Geen taks op beursverrichtingen op de primaire markt. Taks op beursverrichtingen bij verkoop/
aankoop op de secundaire markt: 0,07%, met een maximum van 500 EUR per verrichting.
Naast het risico dat het beginkapitaal niet wordt terugbetaald op vervaldag (zie recto), loopt de houder van een Reverse Convertible Note
het risico zijn kapitaal niet terug te krijgen op eindvervaldag indien zowel de emittent als de garant in gebreke blijven. De koers van een
Reverse Convertible Note kan bovendien beïnvloed worden door verschillende factoren, zoals de financiële gezondheid van de emittent, de
algemene evolutie van de rentevoeten, de evolutie van het aandeel GDF Suez 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
  ē                   Ė         
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
    ğ       Ę ĠĖ    ğ   ĩ ² 
  Ġ   Ė     www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen
ĭ ğāĠ  Ġ ĠĮĖ
Het Basisprospectus gedateerd op 17 juni 2009, goedgekeurd door de CSSF, en de Final Terms gedateerd op 28 september 2009 (samen
 ğ ĠĮe 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/emissiesĭ  ğ   ĠĮĖ
Een samenvatting in het Nederlands van het Basisprospectus is eveneens beschikbaar.

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.
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