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geeft nieuwe obligaties uit in euro
op 5 jaar
PPR, wereldspeler in de distributie groot publiek en luxeproducten, geeft een nieuwe obligatielening uit in euro met
een jaarlijkse coupon van 7,75% (bruto) gedurende 5 jaar. Op grond van de uitgifteprijs van 101,526% (bruto), bedraagt
het actuariële rendement 7,374% (bruto).

Ondernemingsprofiel van PPR
PPR werd opgericht in 1963 door François Pinault en centraliseerde zijn activiteiten rond de verwerking van hout en bouwmaterialen. Sinds midden de jaren 90 specialiseert het bedrijf zich in de
distributiesector en werd snel een van de grootste spelers van de sector. Het verwerven van een
controleparticipatie in Gucci Group in 1999 en de vorming van een groep in de luxesector met
verschillende merken, waren een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Groep. In 2007 greep de
Groep een nieuwe groeiopportuniteit met de overname van Puma, een wereldspeler in de
Sportlifestylesector. De geconsolideerde omzet van de Groep bedroeg 20,2 miljard EUR in 2008,
een stijging met bijna 6% ten opzichte van 2007.
• Fnac is aanwezig in 7 landen in Europa en in Brazilië en is er een van de leiders in de distributie
van culturele en technologische producten. In Frankrijk is Fnac de grootste verdeler van boeken,
cd’s en multimedia en is eveneens de grootste verkoper van microcomputers.
• Redcats Group is leider in Frankrijk, Scandinavië en Portugal in de verkoop op afstand van kleding en binnenhuisinrichting en leider in de Verenigde Staten in de verkoop op afstand van kledij
voor vrouwen “met een maatje meer”. De groep is aanwezig in 30 landen en verdeelt 14 merken
die worden aangeboden via catalogussen, internet en winkels.
• Conforama is aanwezig in 7 landen en is een van de grootste meubelketens in Europa. Trouw
aan zijn concept van prijzenbreker, biedt het merk binnen dezelfde winkel een totaalaanbod aan
meubels, decoratieartikelen en elektrische- en elektronische huishoudartikelen.
• CFAO is een hoofdspeler in de distributie van auto’s in Afrika, waar het al 120 jaar aanwezig is
en 33 vestigingen telt, in de overzeese gebieden en in Azië, landen waarin zij de grootste wereldmerken verdelen. CFAO is ook de grootste distributie- en dienstengroep voor geneesmiddelen
op het Afrikaanse continent en in de overzeese gebieden. Zij heeft ook 6 vestigingen in de overzeese gebieden en in Vietnam.
• Puma, aanwezig in meer dan 120 landen, is een Sportlifestylemerk waarvan het productengamma een origineel design en een internationale visie integreert en zich hiervoor inspireert op de
sport- en modewereld. Puma is een van de grootste producenten ter wereld van schoenen, kledij en toebehoren voor de atletiek.
• Gucci Group is een van de belangrijkste groepen ter wereld voor de verdeling van luxemerken.
Gucci, Bottega Veneta en Yves Saint Laurent zijn de topmerken. Balenciaga, Alexander McQueen
en Stella McCartney zijn jonge merken met groeipotentieel die de portefeuille komen versterken
zoals ook de twee gespecialiseerde en gerenommeerde merken Boucheron en Sergio Rossi.
PPR is genoteerd op Euronext Paris. Begin april 2009 bedroeg de beurskapitalisatie 7,2 miljard EUR.
(Bron: PPR)

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingsperiode loopt van 29 april tot en met 29 mei 2009. Een vervroegde afsluiting is mogelijk in geval van
overinschrijving of indien de marktvoorwaarden wijzigen.
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.
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 klikt u op “uitstaande uitgiftes”).
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Voornaamste kenmerken van deze obligaties
Emittent

PPR, naamloze vennootschap naar Frans recht.
Rating1 van het EMTN-programma: BBB- (stabiele vooruitzichten) bij S&P.

Aanbieding

Dit document is opgemaakt in het kader van de aanbieding aan het publiek in België. De verkoopsbeperkingen van
toepassing op de uitgifte van deze obligaties worden vermeld in het Prospectus.

Risicoprofiel

Op grond van de door Fortis Bank bepaalde criteria zijn deze obligaties bestemd voor beleggers met een neutraal tot
agressief beleggersprofiel. Ze kunnen ook passen in een gespreide portefeuille die beantwoordt aan een ander beleggersprofiel. Meer informatie over risicoprofielen vindt u op www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (klik daarna op “bepaal uw
beleggersprofiel”). Er wordt de beleggers ook aangeraden om na te gaan of deze belegging bij hen past, rekening houdend
met hun kennis en ervaring meer bepaald op financieel vlak, hun beleggingsdoelstellingen en hun financiële situatie.
In geval van twijfel kunnen ze een specialist in financieel en fiscaal advies raadplegen en in voorkomend geval er niet in beleggen.

Bedrag

Minimum van 50 miljoen EUR.

Effecten

-

Financiële dienst

Gratis2 bij Fortis Bank in België.

Interesten

-

Vervaldag

3 juni 2014 wat overeenstemt met een looptijd van 5 jaar.

Uitgifte- en betaaldatum

3 juni 2009.

Uitgifteprijs

101,526% van de nominale waarde (een investeringscommissie van 1% en een inschrijvingscommissie van 0,875% inbegrepen, ten laste van de particuliere belegger).

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.
- Bewaring van deze obligaties op een Fortis Bank-Effectenrekening: tegen het van toepassing zijnde tarief (zie onze
brochure “Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen”, beschikbaar in onze kantoren of op de site
www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (rubriek “Kosten en taksen” in Achtergrondinfo).

Voornaamste risico’s

In geval de emittent in gebreke zou blijven, loopt de obligatiebezitter het risico dat op de vervaldag zijn oorspronkelijk kapitaal
niet wordt terugbetaald. Bovendien kan de koers van de obligatie schommelen door toedoen van verschillende factoren
zoals de financiële gezondheid van de emittent, het algemene verloop van de rentetarieven en de volatiliteit van de markten.
Er is bovendien 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, onafhankelijk onderzoek van de informatie die is opgenomen in het volledige Prospectus (en vooral in de rubriek “risicofactoren”)
evenals op onze “Informatiebrochure financiële instrumenten” beschikbaar in onze kantoren of op de site
www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (rubriek “MiFID” in Achtergrondinfo).

Prospectus

Het basisprospectus gedateerd op 10 december 2008 en zijn supplementen gedateerd op 18 maart en 28 april 2009,
opgesteld in het, Engels, vormen samen het Prospectus. Deze documenten evenals de Final Terms, opgesteld in het Engels
en gedateerd op 28 april 2009 en een samenvatting van het Prospectus in het Nederlands, zijn te verkrijgen aan de loketten
van elk Fortis Bank-kantoor, telefonisch op het nummer 02 433 40 31 of op www.fortisbanking.be/emissies (klik vervolgens
op “uitstaande uitgiftes”).

Coupures (nominale waarde): 1.000 EUR.
ISIN-code: FR0010754531 / Serie EMTN 10.
Effecten aan toonder. Niet fysiek leverbaar.
Effecten onderworpen aan het Frans recht.

De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 3 juni van elk jaar, en voor de eerste keer op 3 juni 2010.
De investeerder zal jaarlijks een brutocoupon ontvangen van 7,75%.
Het actuarieel brutorendement op de uitgifteprijs bedraagt dus 7,374%.
De interestvoet kan verhogen in geval van Change of Control (voorwaarde 6 e). In dit geval hebben de beleggers een
recht van vervroegde terugbetaling en is een terugbetaling van alle Obligaties door de Emittent eventueel mogelijk, volgens
de terms and conditions van de Obligaties.

1 Het EMTN-programma (Euro Medium Term Note) is geen uitgifte op zich. De vermelde rating is deze toegekend aan de individuele obligaties uitgegeven onder dit programma. De betekenis van deze ratings is
opgenomen in de Final Terms (zie hierboven). 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.
2 Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen zouden kunnen aanrekenen voor deze verrichting.
3 De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscaal
regime dat op hen van toepassing is.

Waarschuwing
Dit document is een publicitaire mededeling opgesteld en verspreid door Fortis Bank NV/SA . Het vormt geen beleggingsadvies noch onderzoek op beleggingsgebied. De informatie in dit
document is dan ook niet verkregen conform de wettelijke en reglementaire vereisten die het uitbrengen van objectief en onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied beoogt te
waarborgen. Het betekent ook dat Fortis Bank niet onderworpen is aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Fortis Bank heeft
alle redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie opgenomen in dit document juist is. Fortis Bank sluit evenwel iedere aansprakelijkheid uit, met uitzondering van
deze die voortvloeit uit enige misleidende, onjuiste of inconsistente informatie ten aanzien van het prospectus, van Fortis Bank en de met haar verbonden personen voor enige directe of
indirecte schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van of het zich beroepen op de in dit document vermelde informatie.
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