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BNP Paribas Fortis Funding geeft een nieuw gestructureerd product uit:

EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE
De EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE met een looptijd van 3 jaar en
uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding,
✔ baseert zijn eindrendement op de evolutie van een korf van 5 deviezen
die mogelijk zullen appreciëren ten opzichte van de euro,
✔ past voor de berekening van de eenmalige coupon een krachtig
hefboomeffect van 340%1 toe op elke positieve prestatie van de korf
zodat het eindrendement vergroot,
✔ beperkt het mogelijke risico door recht op terugbetaling te geven van
90% van de nominale waarde. Daardoor is deze belegging bestemd
voor beleggers die bereid zijn het risico te aanvaarden dat ze een
beperkt deel van hun kapitaal verliezen om een potentieel hoog
rendement na te streven.
Om hun begrotingstekort en hun publieke schulden in te perken, zijn de Verenigde
Staten en de eurozone verplicht om te bezuinigen. Dit zal doorwegen op hun economische groei. Daardoor zijn momenteel landen met een dynamischer economie zoals
China, Brazilië, Indonesië en Turkije de motor van de wereldwijde economische groei.
Dankzij hun fiscaal bezuinigingsbeleid van de laatste jaren en een flexibele muntpolitiek
hebben deze groeilanden de wereldrecessie goed doorstaan. Ondertussen hebben
mooie groeicijfers en een strikter monetair beleid ervoor gezorgd dat de lokale munt
apprecieerde. Deze appreciatie wordt nog versterkt door de groeiende interesse van
buitenlandse investeerders.
Desondanks wordt de toegang tot de wissel- en rentemarkten van groeilanden zoals
China, Brazilië en Indonesië sterk gecontroleerd door de lokale autoriteiten en fors
bemoeilijkt voor buitenlandse investeerders. Om toch te mikken op een mogelijke
appreciatie van deze munten, zonder daarbij een niet te verwaarlozen risico uit het oog
te verliezen, is het voor de particuliere belegger interessant om te kiezen voor een
gestructureerd product.
Als we bij deze deviezen nog de Turkse lire en de Noorse kroon voegen, twee defensievere munten, zien we een korf met een aanzienlijk appreciatiepotentieel ten opzichte
van de euro. De volgende jaren zal de economische groei in de eurozone immers
gematigd blijven. De groeilanden hebben dus een stevige voorsprong en hun munten
zouden verder moeten appreciëren tegenover de euro. (Bron: BNP Paribas Fortis)
Om het eindrendement nog wat extra te boosten, past de EMERGING CURRENCIES BASKET
NOTE een hefboomeffect van 340% toe op elke positieve prestatie van de korf.

Hoe inschrijven?
Dit document werd opgesteld in het kader van het openbaar aanbod in
België. De verkoopsbeperkingen van toepassing op EMERGING CURRENCIES
BASKET 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, bijvoorbeeld bij gewijzigde marktvoorwaarden.
Om meer te weten of om in te schrijven:
bij uw private banker
via Phone banking (op het nummer 02 433 40 31)
via PC banking op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
1 Zie gedetailleerde uitleg op p. 2

Korf van 5 munten
BRL:
CNY:
IDR:
NOK:
TRY:

Braziliaanse real
Chinese yuan
Indonesische roepie
Noorse kroon
Turkse lire
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5 deviezen met potentieel

Vergelijking van de evolutie van de 5 deviezen ten opzichte van de euro
(gegevens teruggebracht op 100 op 01.01.2005)

De EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE NOTE
baseert zijn eindrendement op de evolutie
van een korf van 5 deviezen, elk voor een
gelijk deel vertegenwoordigd op basis van
hun wisselverhouding tegenover de euro.
Het zijn dus de koersschommelingen van
deze 5 deviezen ten opzichte van de euro
die het eindrendement zullen bepalen.
De belegger kan de evolutie van deze 5
vreemde munten volgen op de site van de
Europese centrale bank:
www.ecb.int/stats/eurofxref
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Advies van de specialisten van BNP Paribas Fortis

Braziliaanse real

EUR/BRL

De sterke economische groei in Brazilië, de aanwezigheid van grondstoffen en een strikt monetair
beleid pleiten in het voordeel van een nieuwe appreciatie van de real.

Chinese yuan

EUR/CNY

De beperkte en strikt gecontroleerde ontkoppeling van de Amerikaanse dollar toont aan dat de
yuan ondergewaardeerd is, zelfs ten opzichte van de euro. China is de belangrijkste motor van de
groeiende wereldeconomie.

Indonesiche
roepie

EUR/IDR

Met meer dan 240 miljoen inwoners heeft de Indonesische binnenlandse markt een enorm
potentieel. De knappe economische prestatie van het land zowel tijdens als na de wereldrecessie
trekt een grote stroom investeringen aan.

Turkse lire

EUR/TRY

De politieke en financiële risico’s zijn op de achtergrond geschoven door het herstel van deze groeieconomie. Het strikte risicobeheer in de bancaire sector is een sterke troef na de voorbije financiële
crisissen.

Noorse kroon

EUR/NOK

De Noorse kroon vormt een ideale diversificatie ten opzichte van de euro. De economie is er zeer
solide. Zowel de begroting als de rekening-courant vertonen een aardig overschot, dit dankzij de
overvloedige grondstoffen (petroleum en gas).

Een hefboomeffect van 340%
De EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE geeft recht op een eenmalige coupon op eindvervaldag. Voorwaarde is dat de korf een positieve
evolutie kent tussen zijn startniveau, bepaald bij de uitgifte, en zijn eindniveau, bepaald op eindvervaldag. In geval van een
negatieve evolutie zal geen coupon uitgekeerd worden.
Om het eindrendement te optimaliseren, wordt een hefboomeffect van
340% toegepast op elke positieve evolutie van de korf. Ze wordt met
andere woorden vermenigvuldigd met 3,40 om de brutocoupon te bepalen.
Deze evolutie is niet gelimiteerd door een plafond.
Het bedrag van de brutocoupon wordt dus als volgt berekend:
positieve prestatie van de korf vermenigvuldigd met 3,40

Een strikte risicocontrole

Voorbeeld
Stel dat de korf op eindvervaldag een positieve
evolutie kent van 5% ten opzichte van zijn
startniveau.
In dat geval zal de brutocoupon 5 x 3,40 = 17%
bedragen of een actuarieel rendement van 5,19%
Dit fictief voorbeeld dient enkel als voorbeeld om de berekeningswijze van de coupon aan te tonen en voorspelt op geen enkele
manier de toekomstige evolutie van de deviezen waaruit de korf
is samengesteld.

Hoewel de EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE geen 100% kapitaalsbescherming biedt op eindvervaldag, wordt het risico tot
kapitaalsverlies beperkt: u hebt recht op terugbetaling van minimaal 90% van de nominale waarde van het kapitaal1.
Als op eindvervaldag de korf van 5 deviezen een negatieve evolutie optekent, zal de terugbetaling slechts gedeeltelijk zijn.
De belegger zal dus een deel van zijn kapitaal verliezen dat gelijk is aan de negatieve prestatie van korf, met een maximum van
-10%. Dat betekent dat zelfs wanneer de negatieve prestatie van de korf meer dan -10% bedraagt, de belegger toch recht op
terugbetaling heeft van 90% van zijn kapitaal.
Dit gestructureerd product is dus bestemd voor de belegger met een defensief tot dynamisch profiel die, om te mikken op
een potentieel hoger rendement, bereid is het risico te nemen om een deel van zijn kapitaal te verliezen. Dit verlies kan
oplopen tot 10% van zijn kapitaal.
1. onder voorbehoud van het kredietrisico (insolvabiliteitsrisico) van de emittent en de garant.

Mogelijkheden van terugbetaling van het kapitaal en toekenning van de coupon
15.10.2013:
Berekening van het eindniveau van de korf van deviezen

Is het eindniveau van de korf
van deviezen hoger dan
zijn startniveau?

NEEN
Is de negatieve prestatie
van de korf van deviezen
groter dan -10%?

JA

Recht op
• Terugbetaling van het kapitaal aan
100% van de nominale waarde
• Uitkering van een brutocoupon die
gelijk is aan 340% van de positieve
prestatie van de korf

NEEN

Recht op terugbetaling
van het kapitaal aan 90%
van de nominale waarde

JA

Recht op terugbetaling van het
kapitaal als volgt berekend:
100% min de negatieve prestatie
van de korf

EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE
Voordelen
✔ Mogelijkheid om te mikken op een eventuele appreciatie
van de deviezen waarin niet rechtstreeks belegd kan
worden, zoals de Chinese yuan, de Braziliaanse real en de
Indonesische roepie.
✔ Geen plafond voor de evolutie van de korf om de coupon
op eindvervaldag te berekenen.
✔ Hefboomeffect: elke positieve prestatie van de korf wordt
vermenigvuldigd met 3,40.
✔ Korte looptijd van 3 jaar.
✔ Financieel instrument dat een grotere spreiding van de
portefeuille toelaat en tegelijk het risico controleert.

Nadelen
✔ Risico om een gedeelte van het kapitaal te verliezen met een beperking tot maximaal 10% - in geval van een
negatieve prestatie van de korf.
✔ Geen tussentijdse coupons (geen uitkering tijdens de looptijd
van de Note).
✔ Risico om een lager rendement te behalen dan bij een
risicoloze belegging in geval van een negatieve of zeer
beperkte prestatie van de korf.
✔ 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.

Vooraleer te beleggen in dit product, 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 en zich
desgevallend te onthouden van enige belegging.

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 et maximaal 50 miljoen EUR.
• ISIN-code: XS0541307830 - Serie 667.
• 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 defensief tot dynamisch
risicoprofiel en een beleggershorizon van 3 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 > Stappenplan.

Beleggersprofiel

Looptijd

Rendement

Uitgifte- en betaaldatum: 22 oktober 2010.
Vervaldag: 22 oktober 2013, of een looptijd van 3 jaar.
De terugbetalingsmodaliteiten op eindvervaldag zullen bepaald worden door de evolutie van de korf van deviezen:
• als de eindwaarde van de korf hoger of gelijk is aan zijn startwaarde, wordt het kapitaal terugbetaald aan 100% van de nominale
waarde;
• als de eindwaarde van de korf lager is dan zijn startwaarde, wordt slechts een gedeelte van het kapitaal terugbetaald en als volgt
berekend: 100% - het percentage van de daling van de korf. Dit percentage wordt beperkt tot -10%. De belegger heeft dus recht op
terugbetaling van 90% van de nominale waarde, wat overeenkomt met een actuarieel rendement van -3,61%.
• Startwaarde van de pariteiten EUR/BRL, EUR/CNY, EUR/IDR, EUR/TRY en EUR/NOK: officiële koersen gepubliceerd bij Reuters op
15 oktober 2010 om 14u15.
• Eindwaarde van de pariteiten EUR/BRL, EUR/CNY, EUR/IDR, EUR/TRY en EUR/NOK: officiële koersen gepubliceerd bij Reuters op
15 oktober 2013 om 14u15.
Een eenmalige coupon zal mogelijk uitgekeerd worden op 22 oktober 2013.
Zijn brutowaarde zal bepaald worden door de evolutie van de korf van 5 deviezen ten opzichte van zijn startwaarde.
• In geval van een positieve evolutie zal de brutocoupon gelijk zijn aan het stijgingspercentage van de korf vermenigvuldigd met 3,40
(hefboomeffect van 340%).
• In geval van een negatieve evolutie wordt geen coupon uitgekeerd.

Uitgifteprijs: 100,50% van de nominale waarde (een commissie van 0,50% 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 wisselkoers van de deviezen in de korf 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 omtrent 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: 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).
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 in 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 Basisprospectus 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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