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BNP Paribas Fortis Funding geeft een nieuw gestructureerd product uit:

BRAZILIAN REAL AUTOCALLABLE NOTE
De BRAZILIAN REAL AUTOCALLABLE NOTE, uitgegeven door BNP Paribas Fortis
Funding, is bestemd voor de voorzichtige belegger die
✔ wenst te mikken op een potentieel hoog rendement door de effectieve
looptijd en het eindrendement van zijn investering te koppelen aan de
evolutie van de Braziliaanse real ten opzichte van de euro,
✔ weet dat hij op eindvervaldag recht op terugbetaling heeft van 100%
van de nominale waarde van zijn kapitaal.
Dankzij een strak begrotingsbeleid, een grondige sanering van het financieel systeem
en een goede inflatiebeheersing is Brazilië uitgegroeid tot één van de grootste spelers
in de wereldeconomie. Door fiscale steunmaatregelen en een drastische verlaging van
de rentevoeten met 5% heeft het grootste land van Latijns-Amerika zich snel kunnen
herstellen na de financiële crisis. Sinds het tweede trimester van 2009 kan Brazilië
indrukwekkende groeicijfers van het BIP voorleggen. 2010 gaat op hetzelfde elan
verder, met een verwachte groei van ten minste 6,50%.
Vroeger haalde de Braziliaanse economie bijna al haar
inkomsten uit de landbouw- en mijnsector. Brazilië is een van de
belangrijkste wereldproducenten van petroleum, gas, soja, koffie
en suiker. De afgelopen tien jaar is er echter veel veranderd.
De economie is nu voornamelijk gebaseerd op industriële en
dienstenactiviteiten waarvoor de binnenlandse vraag alsmaar
toeneemt. Volgens de Braziliaanse Centrale Bank zullen de
Wereldbeker voetbal in 2014 en de Olympische Spelen van 2016
een nieuwe stroom van buitenlandse investeerders op gang
brengen. Hierdoor kan het land zijn infrastructuur nog verder
ontwikkelen.

Evolutie van de wisselkoers EUR/BRL (aantal BRL voor 1 EUR)
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de rentevoeten, een groeiboost en een toenemende vraag naar
Bron: Bloomberg (gegevens op 01.09.2010)
grondstoffen in een heroplevende wereldeconomie, zou de
verdere appreciatie van de Braziliaanse real tegenover de euro – die het slachtoffer is
van een strak bezuiningsbeleid in de eurozone - verder moeten bevoordelen.
(Bron: BNP Paribas Fortis)

Hoe inschrijven?
Dit document werd opgesteld in het kader van het openbaar aanbod
in België. De verkoopsbeperkingen van toepassing op de BRAZILIAN REAL
AUTOCALLABLE NOTE zijn vermeld in het Prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 15 september (9 u.) tot en met 14 oktober 2010 (16 u.).
Een vervroegde afsluiting is mogelijk indien de marktvoorwaarden wijzigen.
Voor meer info of inschrijvingen:
bij uw private banker
via Phone banking (op 02 433 40 31)
via PC banking op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
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Een interessante belegging
Voor de particuliere belegger is het echter niet eenvoudig om in te spelen op deze aantrekkelijke beleggingsopportuniteit.
Zeker nu Brazilië een taks van 2% op buitenlandse investeringen in lokale waarden en obligaties heeft ingevoerd, bedoeld om de
voortdurende toestroom van buitenlandse investeerders af te remmen. Mikken op het potentieel van de real via een gestructureerd
product, waardoor u ook die taks1 vermijdt, is dus een slim alternatief voor een directe belegging op de Braziliaanse markt.
Aangezien de BRAZILIAN REAL AuTOCALLABLE NOTE op eindvervaldag recht op terugbetaling geeft van 100% van de nominale waarde1 van
het kapitaal, kan zelfs de conservatieve belegger mikken op een potentieel hoog rendement zonder zich zorgen te maken.

De mogelijkheid van een hoge winst
De doelstelling van de BRAZILIAN REAL AuTOCALLABLE NOTE is te mikken op een verwachte
appreciatie van de Braziliaanse real ten opzichte van de euro – en dus een afzwakking
van de wisselkoers EUR/BRL – om de belegger een hoog rendement te bieden.

Goed om te weten
Op 13 september 2010 bedroeg
de wisselkoers EUR/BRL 2,2060.
Op deze datum was 1 EUR
2,2060 BRL waard.

Om deze doelstelling te halen, koppelt deze nieuwe Note zijn looptijd en zijn
eindrendement aan de evolutie van de Braziliaanse real tegenover de euro.

Het is het niveau van de wisselkoers EUR/BRL ten opzichte van een grensniveau, vastgelegd op 2,0000, dat zal bepalen
- wanneer het kapitaal wordt terugbetaald;
- of er een eenmalige coupon wordt uitgekeerd en hoeveel die zal bedragen.

Op elke observatiedatum zal het niveau
van de wisselkoers EUR/BRL vergeleken
worden met de grens van 2,0000. Op deze
datum is het voldoende dat het niveau van
de wisselkoers EUR/BRL lager of gelijk aan
2,0000 is om de belegger recht te geven op
• de uitkering van een eenmalige coupon,
waarvan het bedrag jaar na jaar verhoogt
om de voorgaande jaren waarin geen
coupon werd uitgekeerd te compenseren.

Observatiedatum

Coupon (bruto)1

Actuarieel rendement
(bruto)1

Terugbetalingsdatum

10 oktober 2011

6%

4,70%

24 oktober 2011

8 oktober 2012

12%

5,18%

22 oktober 2012

8 oktober 2013

18%

5,24%

22 oktober 2013

8 oktober 2014

24%

5,20%

22 oktober 2014

8 oktober 2015

30%

5,13%

22 oktober 2015

• op de terugbetaling van zijn kapitaal aan 100% van de nominale waarde. Een vervroegde terugbetaling van het kapitaal is dus
mogelijk vanaf 24 oktober 2011.

Recht op een volledige terugbetaling op eindvervaldag
Indien de wisselkoers EUR/BRL op geen enkele tussentijdse observatiedatum de grens bereikt, dan zal de BRAZILIAN REAL AUTOCALLABLE
NOTE tot de einddatum lopen, dus tot 22 oktober 2015.
Op 8 oktober 2015 zal het niveau van de wisselkoers EUR/BRL een laatste keer vergeleken worden met de grens van 2,0000.
Als die grens bereikt of doorbroken wordt naar beneden toe, zal een brutocoupon1 van 30% uitgekeerd worden.
Wat de evolutie van de Braziliaanse real ook mag zijn, de belegger zal op 22 oktober 2015 recht hebben op terugbetaling van zijn
kapitaal aan 100% van de nominale waarde2.
Dit recht op terugbetaling van het kapitaal aan 100% maakt van de BRAZILIAN REAL AUTOCALLABLE NOTE een belegging bestemd voor
de voorzichtige belegger met een conservatief tot neutraal beleggersprofiel en een beleggershorizon tot 5 jaar.

1. De fiscale afhandeling wordt bepaald door de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen. Meer informatie over de kosten en
fiscaliteit vindt u op de laatste pagina.
2. Onder voorbehoud van het kredietrisicio (solvabiliteitsrisico) van de emittent en de garant.

Mogelijkheden van terugbetaling van het kapitaal en toekenning van de coupon
Jaarlijkse observatiedatum
op 10.10.2011, op 8.10.2012, op 8.10.2013 en op 8.10.2014
Is het niveau van de wisselkoers EUR/BRL
gelijk aan of lager dan 2,0000?

NEEN

JA

De Note wordt vervroegd terugbetaald. Op de tussentijdse
terugbetalingsdatum heeft de belegger recht op:
de terugbetaling van zijn kapitaal aan 100% van de
nominale waarde
+ op de uitkering van een brutocoupon1 van 6%, 12%, 18%
of 24%, naargelang de terugbetalingsdatum*.

Er wordt geen coupon uitgekeerd.
De Note loopt minstens nog een
jaar verder.

* Zie tussentijdse terugbetalingsdata op pagina 2

Laatste observatiedatum
op 8.10.2015
Is het niveau van de wisselkoers EUR/BRL
gelijk aan of lager dan 2,0000?

NEEN

Op 22.10.2015, heeft de belegger recht op terugbetaling
van zijn kapitaal aan 100% van de nominale waarde maar
er wordt geen coupon uitgekeerd.

JA

Op 22.10.2015, heeft de belegger recht op:
de terugbetaling van zijn kapitaal aan
100% van zijn nominale waarde
+ de uitkering van een brutocoupon1 van 30%.

BRAZILIAN REAL AUTOCALLABLE NOTE
Voordelen

Nadelen

✔ Recht op een hoge coupon als de wisselkoers EUR/BRL op
één van de observatiedata afsluit op of onder de grens van
2,0000.

✔ Geen tussentijdse coupons. Een eenmalige coupon als de
wisselkoers EUR/BRL onder de grens van 2,0000 gaat op
één van de observatiedata. Met een tijdelijke daling van
de wisselkoers EUR/BRL onder de grens van 2,0000 tussen
twee opeenvolgende observatiedata wordt geen rekening
gehouden.
✔ Risico om een lager rendement te behalen dan bij een
belegging zonder risico wanneer de euro apprecieert ten
opzichte van de real.
✔ Het is onmogelijk de winst of het verlies te voorspellen in
geval van verkoop vóór de vervaldag tegen een prijs die
afhangt van de parameters van de dagmarkt.
✔ Risico om het kapitaal verschuldigd door de emittent
of garant niet terugbetaald te krijgen, in geval van
faillissement of elke andere vorm van ingebrekestelling van
de emittent of de garant.
✔ Liquiditeitsrisico. Er is geen garantie dat het financieel
instrument voor de vervaldag zal kunnen verhandeld
worden, noch een gewaarborgde prijs bij doorverkoop.

✔ Recht op een vervroegde terugbetaling van het kapitaal
aan 100% van de nominale waarde als de wisselkoers
EUR/BRL op één van de tussentijdse observatiedata afsluit
onder de grens van 2,0000.
✔ Hoe meer jaren verstrijken, hoe meer de uitgekeerde
coupon stijgt om voorgaande jaren zonder coupon te
compenseren.
✔ Recht op terugbetaling van het kapitaal aan 100% van
de nominale waarde op eindvervaldag, zelfs als de
wisselkoers EUR/BRL op geen enkele van de observatiedata
de grens van 2,0000 overschrijdt.

Vooraleer een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de beleggers aangeraden na te gaan of deze belegging voor hen gepast is.
Zij dienen hierbij rekening te houden met hun financiële kennis en ervaring, met hun beleggingsdoelstellingen en hun financiële
situatie. Bij de minste twijfel is het raadzaam om het advies in te winnen van uw private banker bij BNP Paribas Fortis.

Belangrijkste kenmerken van deze uitgifte

Beschrijving

Emittent: BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van Fortis Bank NV.
Garant: Fortis Bank NV.
Rating (perspectief) van de garant: A1 (stabiel) bij Moody’s, AA (negatief ) bij Standard & Poor’s en A+ (stabiel) bij 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.
• Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 50 miljoen EUR.
• ISIN-code: XS0541623913 - Serie 666.
• Niet-achtergestelde scripturale toondereffecten, vertegenwoordigd door een globaal certificaat en onderworpen aan het Engels recht.
• BNP Paribas Fortis treedt op als Market Maker op de secundaire markt (zie ”Risico” hieronder, en meer bepaald bij liquiditeitsrisico).
Volgens de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert, zijn deze effecten bestemd voor beleggers met een conservatief tot neutraal
risicoprofiel en met een beleggershorizon tot 5 jaar. Ze kunnen ook passen in een gespreide portefeuille met een ander profiel.
U vindt meer informatie over de risicoprofielen op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (klik daarna op ”Stappenplan”).

Beleggersprofiel

Uitgifte- en betaaldatum: 22 oktober 2010.
Vervaldag: ten laatste op 22 oktober 2015, of een looptijd van maximaal 5 jaar.

Looptijd

Een vervroegde terugbetaling is elk jaar mogelijk op één van de volgende data: 24 oktober 2011, 22 oktober 2012, 22 oktober 2013 of
22 oktober 2014 (zie uitleg op pagina’s 2 en 3).

Een eenmalige coupon zal mogelijk uitgekeerd worden.
Het bedrag en de datum waarop deze coupon uitgekeerd wordt, hangt af van de evolutie van de wisselkoers EUR/BRL tegenover een
grensniveau (zie uitleg en actuariële rendementen op pagina’s 2 en 3).
Rendement

Wisselkoers EUR/BRL
• Grensniveau: 2,0000.
• Slotkoers EUR/BRL: officiële slotkoers EUR/BRL gepubliceerd door Reuters omstreeks 13.15 u. (te Londen).
• Observatiedata: 10 oktober 2011, 8 oktober 2012, 8 oktober 2013, 8 oktober 2014 en 8 oktober 2015.
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

De 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 wisselkoers EUR/BRL 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 de informatiedocumenten over dit product te lezen. Beleggers dienen de
beslissing om te beleggen in deze effecten te nemen in het kader 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/sparenenbeleggen (puntje ”Mifid” in de rubriek ”Nuttige info”).

Fiscaliteit

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: 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).
Het Basisprospectus gedateerd op 17 juni 2010, goedgekeurd door de CSSF, en de Final Terms gedateerd op 14 september 2010 (samen het
”Prospectus”) zijn te verkrijgen in elk Private Banking Center en elk Wealth Management Center van BNP Paribas Fortis, door te bellen naar
het nummer 02 433 40 31 of op www.bnpparibasfortis.be/emissies.
Een Nederlandse samenvatting van het Prospectus 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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