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BNP Paribas Fortis Funding geeft een nieuw gestructureerd product uit:

GURU BOOSTER NOTE

Gestructureerd product

Met de GURU BOOSTER NOTE, uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding
✔ spreidt u uw rendementsbronnen door twee vaste coupons van 2,50%
(bruto) te combineren met een derde, variabele coupon die mogelijk wordt
uitbetaald op de vervaldag,
✔ mikt u op een potentieel hoog rendement op korte termijn (3 jaar) door het
bedrag van deze variabele coupon te koppelen aan een index die is samengesteld uit aandelen van Europese bedrijven, zorgvuldig geselecteerd op
basis van hun Fundamentals,
✔ controleert u het risico van uw belegging door de terugbetalingsmodaliteiten van uw kapitaal te koppelen aan het verloop van een andere index: de
Euro Stoxx 50.

Nadat de aandelenmarkten op het hoogtepunt van de financiële crisis zware klappen
incasseerden, zetten ze in maart 2009 een stevige remonte in. Dat herstel steunde op een
verbetering van de economische indicatoren en op bedrijfsresultaten die sterker waren dan
verwacht.
Anderzijds blijft het beleggersvertrouwen bijzonder broos, zoals blijkt uit de zware crisis die
de eurozone heeft getroffen. Toch leidt die crisis volgens de specialisten van BNP Paribas
Fortis ook tot mooie opportuniteiten op de Europese aandelenmarkten. Wie wil mikken op
het potentieel op korte termijn van Europese aandelen, kan dus maar beter enkele
voorzorgen nemen.

Combineer potentieel hoog rendement en risicocontrole
Om de belegger alle troeven in handen te geven, haalt de GURU BOOSTER NOTE zijn globale
rendement uit meerdere bronnen. Dat gebeurt op verschillende manieren:
• door twee vaste coupons van 2,50% (bruto) te combineren met een variabele coupon;
• door de berekening van de laatste coupon duidelijk te scheiden van de terugbetalingsmodaliteiten;
• door zich te baseren op twee afzonderlijke, complementaire indexen. De ene is
samengesteld uit de grootste beurskapitalisaties van de eurozone en mikt dus vooral op
stabiliteit, terwijl de andere een uitgekiende selectie Europese kwaliteitsaandelen met
duidelijk potentieel bevat en dus eerder gaat voor prestatie.

Hoe inschrijven?
Dit document werd opgesteld in het kader van het openbaar aanbod in België.
De verkoopsbeperkingen van toepassing op de GURU BOOSTER NOTE zijn vermeld
in het Prospectus (zie verso).
De inschrijvingsperiode loopt van 15 juni (9 u.) tot en met 14 juli 2010 (16 u.).
Een vervroegde afsluiting is mogelijk bij overintekening of indien de marktvoorwaarden
wijzigen.
Voor meer info of inschrijvingen:
bij uw vertrouwde persoonlijk adviseur
via Phone banking (op het nummer 02 433 40 31)
via PC banking en op www.bnpparibasfortis.be (onder Private Banking).

3 jaar
Geen
kapitaalsbescherming
op de vervaldag
2 coupons van
2,50% (bruto)
+ mogelijk een variabele
coupon op vervaldag
Dynamisch tot agressief
profiel

1. Kies voor
kwaliteitsaandelen
2. Optimaliseer uw
rendementsbronnen
3. Controleer het risico
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Eén belegging, twee indexen
De GURU BOOSTER NOTE is een nieuw gestructureerd product op drie jaar (vervaldag 22 juli 2013), uitgegeven door BNP Paribas
Fortis Funding. Het product gaat uit van een bijzonder origineel concept: de NOTE combineert niet enkel twee vaste coupons met
een variabele coupon, maar werkt ook met twee afzonderlijke beursindexen. Eén daarvan legt het bedrag van de derde coupon
vast; de andere bepaalt de algemene terugbetalingsmodaliteiten.

Het bedrag van de laatste coupon hangt af van het verloop van de
BNP Paribas Guru Equity Europe Long 10 Excess Return* index

Twee indexen

* Index van BNP Paribas waarbij de dividenden geherinvesteerd worden en
vervolgens de risicovrije rente wordt afgetrokken.

De terugbetalingsmodaliteiten hangen af van het verloop
van de Euro Stoxx 50 index.

Een welbekende index, samengesteld uit grote beurskapitalisaties,
bepaalt de terugbetalingsvoorwaarden
De Euro Stoxx 50 index is een oude bekende voor elke belegger.
Hij vertegenwoordigt de belangrijkste beurskapitalisaties van de eurozone:
50 bedrijven, afkomstig uit alle 16 landen van de Economische en Monetaire
Unie en stuk voor stuk toonaangevend binnen hun sector. U leest meer over de
index en zijn samenstelling op www.stoxx.com.

Een vernieuwende eigen index, samengesteld uit kwaliteitsaandelen
met duidelijk potentieel, bepaalt de laatste coupon
De BNP Paribas GURU Equity Europe Long 10 Excess Return* index (hierna de
“GURU-index“ genoemd) is een strategische aandelenindex die als doel heeft
het beter te doen dan de Euro Stoxx 50. Om dat doel te bereiken, bevat de
index een groot aantal aandelen (gemiddeld 120) van bedrijven die zorgvuldig
worden geselecteerd op basis van hun Fundamentals. Een 500-tal Europese
bedrijven komen hiervoor in aanmerking.

Een veilig vangnet
Als de eindwaarde van de index gelijk is aan
of hoger dan 50% van zijn startwaarde,
gebeurt de terugbetaling van het kapitaal
aan 100% van de nominale waarde. Anders is
er slechts een gedeeltelijke terugbetaling
(zie volledige uitleg op de volgende pagina).

De integrale prestatie, geen plafond
Indien de GURU-index op vervaldag is
gestegen in vergelijking met zijn startwaarde, ontvangt de belegger een derde
coupon die 100% van de stijging bedraagt,
zonder enige bovengrens.

Elk bedrijf wordt systematisch geanalyseerd en gerangschikt volgens drie sleutelcriteria:
1. Vooruitzichten: heeft het bedrijf goede toekomstperspectieven?
2. Rendabiliteit: is het bedrijf rendabel?
3. Waardering: is het aandeel aantrekkelijk geprijsd?
U kunt de evolutie van deze index volgen op https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com
Vergelijking van het verloop van de Euro Stoxx 50 en de GURU-index
op lange termijn (koers op 01.01.1995 geldt als waarde 100)
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Bron: BNP Paribas op 30.04.2010. Prestaties in EUR, gebaseerd op
simulaties voor de periode januari 1995-december 2008. Gegevens
uit het verleden bieden geen enkele garantie voor toekomstige
prestaties. Geen enkele onderneming uit de BNP Paribas Groep kan
aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke directe of indirecte
verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze gegevens. Deze
simulaties zijn het resultaat van schattingen van BNP Paribas op
een bepaald tijdstip en gebeuren op basis van door BNP Paribas
vastgelegde parameters, de marktvoorwaarden op dat tijdstip en
historische gegevens en bieden geen enkele garantie voor de
toekomstige prestaties van de BNP Paribas GURU Equity Europe
Long index. Alle cijfers en prijzen die in dit document zijn opgenomen hebben dan ook enkel een indicatieve waarde en vormen
in geen enkel opzicht een commercieel aanbod van BNP Paribas.
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Schema
voor toekenning van de coupons

22.07.2011:
coupon van 2,50% (bruto)

voor terugbetaling van het kapitaal

Voordeel
Hoe de Europese aandelenmarkten ook evolueren, u hebt altijd
recht op een minimumrendement op uw belegging.

23.07.2012:
coupon van 2,50% (bruto)

22.07.2013:
mogelijke variabele coupon + terugbetaling kapitaal

Eindwaarde GURU-index = gemiddelde van de slotkoersen
op 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 17.06 et 15.07.2013

NEEN

Er wordt
geen coupon
uitbetaald.

Is de eindwaarde van de
index hoger dan
de startwaarde?

JA

De coupon bedraagt 100% van de
stijging (in %) opgetekend door de
GURU-index, zonder bovengrens.

Eindwaarde Euro Stoxx 50 index
= slotkoers op 25.06.2013

NEEN

Is de eindwaarde van de index
gelijk aan of hoger dan
50% van de startwaarde?

Het kapitaal wordt slechts gedeeltelijk terugbetaald. De berekening gebeurt als volgt:
100% - dalingspercentage van de index

JA

Terugbetaling van het
kapitaal aan 100% van
de nominale waarde.

Enkel voor beleggers met een dynamisch of agressief profiel
De GURU BOOSTER NOTE geeft geen recht op een terugbetaling van het kapitaal aan 100%
van de nominale waarde op de vervaldag. Daarom is dit product enkel geschikt voor
beleggers die willen mikken op een potentieel hoger rendement en daardoor het risico
aanvaarden dat ze niet hun volledige kapitaal terugkrijgen op de vervaldag en dat ze mogelijk geen winst realiseren op het
geïnvesteerde bedrag.
Als de GURU-index op vervaldag niet is gestegen in vergelijking met zijn startwaarde, zal er immers geen derde coupon worden
uitbetaald. Als de Euro Stoxx 50 index op de vervaldag bovendien met meer dan 50% is gedaald ten opzichte van zijn startwaarde, zal het oorspronkelijk kapitaal maar gedeeltelijk worden terugbetaald. De belegger moet er zich dus terdege van bewust zijn
dat hij in dat geval een kapitaalverlies kan incasseren dat in theorie zijn volledig belegde kapitaal kan bedragen.
Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem
geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Indien de belegger dit nodig acht, kan hij een specialist in financieel advies van BNP Paribas Fortis raadplegen of beslissen
niet te beleggen.

Belangrijkste kenmerken van deze emissie

Beschrijving

Emittent: BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van Fortis Bank NV.
Garant: Fortis Bank NV.
Rating van de garant: A1 (Moody‘s), AA (Standard & Poor‘s), AA- (Fitch).
Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen verplichting 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
• Nominale waarde: 1.000 EUR. Minimale intekening: 5.000 EUR.
• Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 50 miljoen EUR.
• ISIN-code: XS0516345864 - Serie 646.
• Niet-achtergestelde scripturale toondereffecten, vertegenwoordigd door een globaal certificaat en onderworpen aan het Engels recht.
• BNP Paribas Fortis zal optreden als Market Maker op de secondaire markt. (zie “Risico‘s“ hieronder, met name het liquiditeitsrisico).
Volgens de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert, zijn deze effecten bestemd voor beleggers met een dynamisch tot agressief
risicoprofiel. Ze kunnen ook passen in een gespreide portefeuille met een ander profiel. U vindt meer informatie over de risicoprofielen
op www.bnpparibasfortis.be (onder Sparen en beleggen).

Beleggersprofiel

Uitgifte- en betaaldatum: 22 juli 2010.
Vervaldag: 22 juli 2013, of een looptijd van 3 jaar.

Looptijd

De terugbetalingsmodaliteiten op vervaldag worden bepaald door het verloop van de Euro Stoxx 50 index:
• als de eindwaarde van de index gelijk is aan of hoger dan 50% van zijn startwaarde, gebeurt de terugbetaling van het kapitaal aan
100% van de nominale waarde.
• als de eindwaarde van de index lager is dan 50% van zijn startwaarde, wordt het kapitaal maar gedeeltelijk terugbetaald.
De berekening gebeurt als volgt: 100% - dalingspercentage van de index.
• Startwaarde van de index: slotkoers op 15 juli 2010.
• Eindwaarde van de index: slotkoers op 15 juli 2013.
Twee coupons van 2,50% (bruto) die worden uitbetaald op respectievelijk 22 juli 2011 en 23 juli 2012.

Rendement

Het bedrag van de derde coupon hangt af van het verloop van de GURU-index:
• als de eindwaarde van de index hoger is dan zijn startwaarde, zal de coupon 100% van de stijging van de index (uitgedrukt in %) bedragen;
• als de eindwaarde van de index lager is dan zijn startwaarde, wordt er geen coupon uitbetaald.
• Startwaarde van de index: slotkoers op 15 juli 2010.
• Eindwaarde van de index: gemiddelde van de slotkoersen op 7 observatiedatums:
15 januari, 15 februari, 15 maart, 15 april, 15 mei, 17 juni en 15 juli 2013.
Uitgifteprijs: 101,25% van de nominale waarde (een commissie van 1,25% inbegrepen, ten laste van de particuliere belegger).
Financiële dienst: gratis bij betaalagent BNP Paribas Fortis in België.
Bewaring: gratis op een Effectenrekening van BNP Paribas Fortis.

Kosten

Risico

Fiscaliteit

Een obligatiehouder loopt het risico zijn kapitaal niet terug te krijgen op vervaldag indien zowel de emittent als de garant in gebreke
blijven. 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, de evolutie van de onderliggende beursindexen 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 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.
Vooraleer in te tekenen op dit product, is het raadzaam 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
“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).
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 op de primaire markt. Bij verkoop/aankoop op de secundaire markt: 0,07% (maximaal 500 EUR
per verrichting).

Documentatie

Het Basisprospectus gedateerd op 17 juni 2009, goedgekeurd door de CSSF, en de Final Terms gedateerd op 14 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 (in Sparen en belgeggen). 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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