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BNP PARIBAS
Nieuwe obligatielening tegen 4,25% (bruto) gedurende 5 jaar
BNP Paribas, Europese leider in bancaire en financiële diensten, geeft een nieuwe obligatielening
uit in euro met een jaarlijkse coupon van 4,25% (bruto) gedurende 5 jaar. Op grond van de uitgifteprijs van 100%, bedraagt het actuarieel rendement 4,25% (bruto).

De emittent van de obligaties is BNP Paribas (samen met haar
geconsolideerde dochtervennootschappen, de “Groep”)
De Groep (waarvan BNP Paribas de moedermaatschappij is) is een Europese leider in bancaire en
financiële diensten. Ze heeft ongeveer 162.000 werknemers, waarvan er 126.000 in Europa actief
zijn. De Groep heeft een leidende positie in drie belangrijke activiteitsdomeinen: corporate en
investment banking, vermogensbeheer en diensten en retail banking. De Groep is actief in 85 landen
en heeft een sterke aanwezigheid in alle belangrijkste financiële centra in de wereld. Ze is in gans
Europa aanwezig in al haar business lines, waarbij Frankrijk en Italië de twee thuismarkten uitmaken
voor retail banking. BNP Paribas heeft een belangrijke en groeiende aanwezigheid in de Verenigde
Staten en een leidende positie in Azië en de opkomende markten. (Bron: BNP Paribas)
De Groep heeft momenteel de volgende lange-termijn schuldratings: “Aa1” met stabiele vooruitzichten van Moody’s Investors Services Inc., “AA+” met negatieve vooruitzichten van Standard
and Poor’s Ratings Services en “AA” met stabiele vooruitzichten van Fitch Ratings.

Renteomgeving

Rentecurve in euro (Duitse Bund1) op 15.12.2008
4,3

BNP PARIBAS*

4,1

Een obligatielening in EUR (Duitse
Bund1) met een looptijd
van 5 jaar biedt momenteel
(15.12.2008) een brutorendement
van 2,684%, of 156 basispunten
minder dan het brutorendement op
de uitgifteprijs van de hier voorgestelde
lening.
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* Bruto rendement op de uitgifteprijs (4,25%) van de nieuwe lening BNP
Paribas

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingsperiode loopt van 17 december 2008 tot en met 13 januari 2009
(vervroegde afsluiting is mogelijk in geval van overinschrijving of indien de marktvoorwaarden
wijzigen; in dat geval kunnen inschrijvingen eventueel leiden tot verdeling).
U kunt inschrijven op deze nieuwe obligaties via PC banking of Phone banking (02 433 40 31)
of aan de loketten van elk Fortis Bank-kantoor of andere financiële tussenpersonen.
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 (vervolgens
uitstaande uitgiftes).
1Bunds zijn obligaties uitgegeven door de Duitse Staat en als risicoloos beschouwd dankzij de economische omvang van het land en zijn
AAA-rating. Op de secundaire markt van de eurozone worden deze effecten dikwijls als referentie gebruikt (voor verschillende looptijden)
om de risicopremie van een effect aan te duiden, zelfs indien het feit dat de emittent een privébedrijf is een hoger risico inhoudt voor de
belegger dan in het geval wanneer de emittent de Duitse Staat is.

Voornaamste kenmerken van de obligaties
Emittent

BNP Paribas.

Rating van het EMTN-programma van de emittent1

Moody’s: Aa1 / Standard & Poor’s: AA+ / Fitch: AA.

Aanbieding

Aanbieding aan het publiek in België en in het Groothertogdom Luxemburg. De verkoopbeperkingen van toepassing op
obligaties worden vermeld in het Prospectus.

Risicoprofiel

Op grond van de door Fortis Bank bepaalde criteria zijn deze obligaties bestemd voor beleggers met een conservatief tot
neutraal beleggersprofiel. Meer informatie over risicoprofielen vindt u op www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen
(vervolgens “bepaal uw beleggersprofiel”).

Bedrag

Minimum 10 miljoen EUR.

Effecten

-

Financiële dienst2

Gratis bij de betaalkantoren:
- Fortis Bank in België.
- Fortis Banque Luxembourg in Luxemburg.

Interesten

- De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 16 januari van elk jaar, en voor de eerste keer op
16 januari 2010.
- De belegger zal jaarlijks een brutocoupon ontvangen van 4,25%.
- Het actuarieel brutorendement op de uitgifteprijs bedraagt dus 4,25%.

Vervaldag

16 januari 2014, wat overeenstemt met een looptijd van 5 jaar.

Uitgifte- en betaaldatum

16 januari 2009.

Uitgifteprijs

100% van de nominale waarde.

Terugbetalingsprijs

100% van de nominale waarde op eindvervaldag.

Notering

Deze obligaties zullen genoteerd worden op de Beurs van Luxemburg.

Fiscaal regime voor
particuliere beleggers
in België3

- 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 na de oorspronkelijke inschrijvingsperiode: 0,07%, met een max. van
500 EUR per verrichting.

Kosten2

Bewaarloon van de obligaties op de effectenrekening: ten laste van de inschrijver.
De bewaring van deze obligaties op een Fortis Bank-Effectenrekening is gratis.

Voornaamste risico’s

De obligaties zijn onderworpen aan risico’s verbonden aan BNP Paribas en aan zijn activiteitssector, alsook aan risico’s eigen
aan obligaties, zoals onder andere de risico’s van volatiliteit, van tegenwaarde, van interestvoeten, etc. Er bestaat geen
enkele waarborg voor de ontwikkeling van een actieve markt die toelaat de obligaties te verhandelen.
De markt van de obligaties kan beperkt en weinig liquide zijn en het is onmogelijk om koersen voorop te stellen waartegen
de obligaties zullen verhandeld kunnen worden. De belegger die zijn obligaties vóór de terugbetaling wil verkopen, zal ze
dus tegen de marktprijs moeten verkopen. Deze prijs zou minder of meer dan de nominale waarde kunnen bedragen.
De beleggers die geïnteresseerd zijn in deze obligaties dienen hun investeringsbeslissing te baseren op hun eigen,
onafhankelijke onderzoek van de informatie die is opgenomen in de Final Terms en in het Prospectus (zoals hieronder
bepaald). Er wordt hun ook aangeraden om na te gaan of deze belegging past bij hun beleggingsdoelstellingen en hun
financiële situatie, rekening houdend met hun kennis en ervaring op financieel vlak. Indien de beleggers dit nodig achten,
kunnen ze bovendien een specialist in financieel advies raadplegen.
In geval van twijfel of deze belegging aan hun behoefte voldoet, wordt de belegger aangeraden om er niet in te beleggen.

Prospectus

Het basisprospectus gedateerd op 30 mei 2008 (het “Basisprospectus”) is aangevuld met zijn supplementen gedateerd op
9 september, 3 oktober, 10 oktober en 10 november 2008 en met de definitieve voorwaarden gedateerd op 16 december
2008 (de “Final Terms”). Het Basisprospectus, de supplementen en de Final Terms zijn opgesteld in het Engels en vormen
samen het “Prospectus”. Een samenvatting van de voornaamste kenmerken van de emittent en van de roerende waarden,
alsook van de belangrijkste risico’s die deze vertonen, is eveneens beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

Beschikbaar aan de loketten
van alle Fortis Bank-kantoren,
op het nummer 02 433 40 31
of op de site
www.fortisbanking.be/
emissies (klik vervolgens op
“uitstaande uitgiftes”)

Coupures (nominale waarde): 1.000 EUR.
ISIN-code: XS0405664813 - Serie EMTN 12714.
Scripturale effecten aan toonder, niet fysiek leverbaar
Effecten uitgegeven onder Engels recht.

1. De obligaties maken geen onderwerp uit van een specifieke vraag om genoteerd te worden. De vermelde ratings die zijn toegekend zijn deze die globaal worden toegekend aan obligaties uitgegeven onder het
programma EMTN. Een rating is geen aanbeveling tot kopen, verkopen of houden van de effecten van de emittent en kan op elk moment door het noteringsagentschap worden geschorst, gewijzigd of ingetrokken.
2 Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen zouden kunnen aanrekenen voor deze verrichting.
3. De fiscale behandeling wordt bepaald door de financiële situatie van elke belegger. Deze fiscale behandeling kan later worden gewijzigd.

Waarschuwing
Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, B-1000 Brussel (“Fortis Bank”). Het is geen prospectus zoals voorzien in de
wetgeving over openbare aanbiedingen en/of toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een markt. 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 beleggingsgebeid. Dit document is opgesteld op grond van het Informatiedocument (zoals hieronder gedefinieerd) en wordt slechts ter informatie bezorgd. Hoewel Fortis Bank alle redelijke maatregelen
heeft genomen om de juistheid van de informatie bevat in dit document te waarborgen, zal de inhoud van het Informatiedocument doorslaggevend zijn in het geval van inconsistentie tussen de inhoud van dit document en het Informatiedocument. De Obligaties zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Fortis Bank houdt een vergunning en is ingeschreven als kredietinstelling bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen (CBFA), Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel. De mogelijkheid bestaat dat BNP Paribas in de toekomst aandeelhouder van Fortis Bank NV wordt.

