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Obligatielening

5 jaar
Uitgegeven in
Australische dollar
(AUD)
Recht op terugbetaling
van 100% van de
nominale waarde in
AUD op de vervaldag
Jaarlijkse coupon van
7% (bruto)
Neutraal tot agressief
profiel
Roerende voorheffing
van 15%

Fortis Bank NV, handelend onder de commerciële benaming van BNP Paribas Fortis,
geeft nieuwe obligaties uit in Australische dollar (AUD) met een jaarlijkse coupon
van 7% bruto gedurende 5 jaar. Op basis van de uitgifteprijs van 101,875%
bedraagt het bruto actuarieel rendement 6,548%.
Australische dollar
Australische dollar (AUD)
Australië wist als één van de enige
Deze lening is uitgegeven in AUD
ontwikkelde landen ter wereld een recessie
en is dus blootgesteld aan het
te vermijden. De begrotingsdiscipline van de
wisselkoersrisico. Dit betekent dat
Australische overheid in de afgelopen jaren
op
de
vervaldag
de belegger een bedrag in
stelde de regering in staat om een zeer
euro
kan
ontvangen
dat lager of hoger is dan
omvangrijk fiscaal steunpakket te lanceren
het
oorspronkelijk
in
euro belegde bedrag.
en zo de economische vertraging op te
vangen. De fiscale inspanningen
concentreerden zich bovendien niet enkel op de korte termijn, ook onderwijs, infrastructuur
en milieu kwamen uitgebreid aan bod.
Naast het fiscale, deed ook het monetaire beleid haar duit in het zakje door in minder dan
een jaar de centralebankrente te verlagen van 7,25% naar 3%. Deze aanpak wierp duidelijk
vruchten af.
De groeicijfers van 2009 en van dit jaar
bevestigen het duurzame herstel van de
Australische economie.
Ook de arbeidsmarkt hield vrij goed stand.
Door de gunstige vooruitzichten trok de
Australische centrale bank de rente
ondertussen in zes stappen op tot 4,5%.
Australië kan hierdoor een mooi rentevoordeel opbouwen t.o.v. de eurozone,
waar van een renteverhoging de komende
kwartalen nog geen sprake is.

Australische rentecurve en die van Eurozone op
15.06.2010
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Een laatste onmiskenbare troef voor Australië is de bodemrijkdom. De export van o.a.
steenkool, ijzererts en uranium naar India, Japan, maar vooral China zorgt voor inkomsten,
economische groei en arbeidsplaatsen. Deze mix van positieve factoren overtuigt ons van het
appreciatiepotentieel van de Australische dollar. (Bron: BNP Paribas Fortis)

Hoe inschrijven?
Onderhavig document werd opgesteld in het kader van het openbaar
aanbod in België. De verkoopsbeperkingen van toepassing op de uitgegeven
obligaties zijn vermeld in het Prospectus (zie verso).
De inschrijvingsperiode loopt van 16 juni (9u) tot en met 29 juli 2010 (16u).
Een vervroegde afsluiting is mogelijk bij overintekening of indien de marktvoorwaarden
wijzigen, zoals bepaald in het Prospectus.
Om meer te weten of om in te schrijven:
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
via Phone banking (02 433 40 31)
via PC banking en op onze site www.bnpparibasfortis.be (onder Sparen en beleggen).

Belangrijkste kenmerken van deze emissie
Emittent: Fortis Bank NV, handelend onder de commerciële benaming van BNP Paribas Fortis.
Rating: A1 (Moody‘s) / AA (Standard & Poor’s) / AA- (Fitch).
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.
Beschrijving

Effecten:
- Nominale waarde: 2.000 AUD.
- Bedrag van de uitgifte: minimum 15 miljoen AUD.
- ISIN-code: BE6000886786 – Serie 644.
- Niet-achtergestelde scripturale toondereffecten onderworpen aan het Engels recht, vertegenwoordigd door een globaal certificaat.
- Notering: Beurs van Luxemburg (zie ”Risico” hieronder, met name het risico van liquiditeit).
Australische dollar (AUD)
De lening is uitgegeven in AUD en is dus blootgesteld aan het wisselkoersrisico. Het is dus mogelijk dat de belegger op de vervaldag meer
of minder ontvangt in EUR dan het oorspronkelijk in EUR belegde bedrag.

Munteenheid

Beleggersprofiel

Volgens de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert zijn deze effecten bestemd voor beleggers met een neutraal 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.bnpparibasfortis.be (onder Sparen en beleggen).
Vooraleer u een 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 van BNP Paribas Fortis.
Uitgifte- en betaaldatum: 3 augustus 2010.
Vervaldag: 3 augustus 2015, of een looptijd van 5 jaar.
Terugbetalingsprijs: 100% van de nominale waarde in AUD op de vervaldag.

Looptijd

- De jaarlijkse coupons bedragen 7% (bruto).
- Ze worden jaarlijks op 3 augustus uitgekeerd en voor de eerste maal op 3 augustus 2011.
- Het bruto actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraagt dus 6,548%.
Rendement

Uitgifteprijs: 101,875% van de nominale waarde (een commissie van 1,875% inbegrepen, ten laste van de particuliere belegger).
Financiële dienst: gratis bij betaalagent BNP Paribas Fortis in België.
Bewaring op effectenrekening: gratis op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening.
Kosten

Fiscaliteit

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: Op de inkomsten uit buitenlandse schuldtitels 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.
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 max. van 500 EUR per verrichting.

Risico

Documentatie

Naast het hierboven beschreven risico op verlies door schommelingen van de wisselkoers, loopt de obligatiehouder het risico zijn kapitaal
niet terug te krijgen op eindvervaldag indien de emittent in gebreke blijft. De koers van de obligatie kan bovendien beïnvloed worden door
verschillende factoren, zoals de financiële gezondheid van de emittent, de algemene evolutie van de rentevoeten 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 weinig liquide zijn, en het is onmogelijk te voorspellen tegen welke koers de effecten zullen worden verhandeld. De belegger die
de effecten 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
bepaald in de sectie ”Overwegingen voor de belegger - Risicofactoren”. Het is ook aan te raden om onze ”Informatiebrochure – Financiële
Instrumenten” te raadplegen. Die is ter beschikking in elk kantoor van BNP Paribas Fortis of op www.bnpparibasfortis.be (onder Sparen en
beleggen).
Het Basisprospectus gedateerd op 17 juni 2009, goedgekeurd door de CSSF, en de Final Terms gedateerd op 15 juni 2010 (samen het
“Prospectus”) zijn te verkrijgen aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis, door te bellen naar het nummer 02 433 40 31 of
op www.bnpparibasfortis.be (onder Sparen en beleggen). Een samenvatting in het Nederlands van het Basisprospectus is eveneens
beschikbaar. Een nieuwe basisprospectus zal rond 17 juni beschikbaar zijn, de beleggers zullen hiervan op de hoogte gebracht worden via
een mededeling op de internetsite www.bnpparibasfortis.be (onder Sparen en beleggen). Tijdens de inschrijvingsperiode geeft dit nieuwe
prospectus de beleggers de mogelijkheid om hun aankooporder in te trekken gedurende 2 werkdagen vanaf de publicatie van dit nieuwe
prospectus.

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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