BNP Paribas Fortis Funding geeft een nieuw gestructureerd product uit:
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Promotioneel document

Gestructureerd product
5 jaar
Recht op terugbetaling
van 100% van de
nominale waarde op
eindvervaldag
Variabele coupons
tussen 0 en 7% (bruto)
Conservatief tot
neutraal profiel

Korf met 20 aandelen
Bedrijf
Land

Sector

Allianz SE
Duitsland

Finance

Altria Group Inc.
Verenigde Staten

Consumptie

AT&T Inc.
Verenigde Staten

Telecom

Belgacom SA
België

Telecom

Coca-Cola Company
Verenigde Staten

Consumptie

Deutsche Post AG
Duitsland
Transport & logistiek
France Telecom SA
Frankrijk

Telecom

GDF Suez
Frankrijk

Energie

Kon. DSM NV
Nederland

Chemie

Kon. KPN NV
Nederland

Telecom

Nintendo Co Ltd
Japan

Technologie

Novartis AG
Zwitserland

Farmacie

Pfizer Inc.
Verenigde Staten

Farmacie

Roche Holding AG
Zwitserland

Farmacie

Royal Dutch Shell plc
Nederland
Sanofi-Aventis SA
Frankrijk

Energie
Farmacie

Takeda Pharmaceutical Co Ltd
Japan
Farmacie
Telefonica SA
Spanje

De TOP RESET NOTE 1, uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, is een belegging
✔ met een relatief korte looptijd,
✔ die recht op terugbetaling geeft van het integrale kapitaal tegen de nominale
waarde op eindvervaldag,
✔ die 5 jaarlijkse coupons geeft tussen 0 en 7% bruto naargelang de prestaties van
20 internationale aandelen die elk een zo hoog mogelijk dividend nastreven.
De defensieve aantrekkingskracht van dividendaandelen
In het algemeen bieden aandelen met een hoog dividend op lange termijn een betere prestatie
dan de totale markt. En in periodes van onzekerheid kunnen ze beter weerstand bieden aan de
dalende markten. Die betere prestatie is geen toeval. Een bedrijf dat regelmatig een dividend
uitkeert, bewijst hiermee zijn goede financiële gezondheid. In geval van twijfel zullen beleggers
dus geneigd zijn om te kiezen voor gerenommeerde aandelen met een hoog dividend.
De aantrekkingskracht van defensieve dividendaandelen toont aan waarom aandelen met
een hoog dividend vaak de eerste zijn om te profiteren van een herstel van het beleggersvertrouwen. Zeker wanneer de interestvoeten historisch laag blijven.

5 coupons tussen 0 en 7% (bruto)
De TOP RESET NOTE 1 linkt het bedrag van zijn 5 coupons, die tussen 0 en 7% (bruto) bedragen,
aan de evolutie van 20 internationale aandelen met een hoog dividend. Wat het meest in het
oog springt, is de wijze waarop de coupons berekend worden. Daardoor is het waarschijnlijk
dat er een hoge coupon uitgekeerd wordt.
Op elke observatiedatum zal de evolutie van elk van de 20 aandelen berekend worden ten
opzichte van hun startwaarde die bepaald werd bij de uitgifte.
• Aan de 15 best presterende aandelen wordt
automatisch een stijging van 7% toegekend
ongeacht hun werkelijke evolutie (positief of negatief).
• Voor de 5 andere aandelen is het de werkelijke
prestatie die zal tellen, met een ondergrens van
-25% en een plafond van +7%
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De coupon zal gelijk zijn
aan het gemiddelde van
de 20 percentages zoals
hiernaast beschreven.

Uit een snelle berekening maken we op dat de 5 minst presterende aandelen een gemiddelde
prestatie van -21% moeten neerzetten vooraleer de coupon nul is.

Hoe inschrijven?
Dit document werd opgesteld in het kader van het openbaar aanbod in België.
De verkoopsbeperkingen van toepassing op deze uitgifte zijn vermeld in het
Prospectus (zie verso).
De inschrijvingsperiode loopt van 15 september (9 u.) tot en met 14 oktober (16 u.)
Een vervroegde afsluiting is mogelijk bij overintekening of indien de marktvoorwaarden
wijzigen.
Voor meer info of inschrijvingen:

Telecom

Total SA
Frankrijk

Energie

Vinci SA
Frankrijk

Bouw

bij uw vertrouwde persoonlijk adviseur
via Phone banking (02 433 40 31)
via PC banking en op onze site www.bnpparibasfortis.be/emissies

Belangrijkste kenmerken van deze uitgifte

Beschrijving

Emittent: BNP Paribas Fortis Funding NV, dochter van Fortis Bank NV.
Garant: Fortis Bank NV.
Rating (perspectief) van de garant: A1 (stabiel) bij Moody's, AA (negatief) bij Standard & Poor's, A+ (stabiel) bij Fitch.
Een rating wordt enkel ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de
emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of ingetrokken.
Effecten
• Nominale waarde: 1.000 EUR.
• Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 50 miljoen EUR.
• ISIN-code: XS0538225417 - Serie 664.
• Niet-achtergestelde scripturale effecten vertegenwoordigd door een globaal certificaat en onderworpen aan het Engelse recht.
• Notering: Beurs van Luxemburg (zie “Risico” hieronder, meer bepaald het liquiditeitsrisico).

Beleggersprofiel

Volgens de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert, zijn deze effecten bestemd voor beleggers met een conservatief tot neutraal risicoprofiel. Ze kunnen echter ook passen in een goed gespreide portefeuille die beantwoordt aan een ander profiel.
Meer informatie over de risicoprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen.
Vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt, raden we u aan om na te gaan of de beoogde belegging 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 beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis.
Uitgifte- en betaaldatum: 21 oktober 2010.
Vervaldag: 21 oktober 2015, of een looptijd van 5 jaar.
Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde op vervaldag (tenzij de emittent in gebreke blijft)

Looptijd

Rendement

•
•
•
•
•
•

5 variabele coupons tussen minimaal 0% en maximaal 7% (bruto) naargelang de evolutie van 20 internationale aandelen
Betaaldatums van de coupons: 21 oktober 2011, 22 oktober 2012, 21 oktober 2013, 21 oktober 2014 en 21 oktober 2015.
Het interne brutorendement zal tussen minimaal -0,40% en maximaal 6,51% liggen.
Berekeningswijze van de coupons: zie ommezijde.
Initiële waarde van de aandelen: slotkoers van de 5e werkdag vóór 21 oktober 2010
Tussentijdse en eindwaarde van de aandelen: slotkoers van de 5e werkdag voor de betaaldatum van de coupon.

Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (inclusief een beleggingsprovisie van 2%, voor rekening van de particuliere belegger).
Financiële dienstverlening: gratis bij betaalagent BNP Paribas Fortis in België.
Bewaring op effectenrekening: 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 consumptieprijzen en de volatiliteit op de marken. 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.
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 rubriek
“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/sparenenbeleggen > Nuttige Info > MiFID.
Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: op de inkomsten uit buitenlandse schuldtitels die geïnd worden door tussenkomst
van een in België gevestigde financiële bemiddelaar zal 15% roerende voorheffing (RV) worden ingehouden.
De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van particuliere beleggers.
De fiscale behandeling wordt bepaald door de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor latere wijzigingen.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen (TOB): geen TOB op de primaire markt; TOB van 0,07% bij verkoop en aankoop op de secundaire markt
(maximaal 500 EUR per verrichting).
Het Basisprospectus gedateerd op 17 juni 2010 en goedgekeurd door de CSSF, en de Final Terms gedateerd op 14 september 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 de site www.bnpparibasfortis.be/emissies.
Een samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands is eveneens beschikbaar.

Documentatie

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 NV alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de in
dit document opgenomen informatie te waarborgen, zal noch Fortis Bank NV 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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