SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA
Deze samenvatting (de “Samenvatting”) wordt verstrekt in het kader van de uitgifte van Notes
met een Bepaalde Nominale Waarde van minder dan 50.000 euro (of het equivalent daarvan
in een andere munt), of minder dan 100.000 euro, indien Richtlijn 2010/73/EU (de “Richtlijn
van 2010 tot wijziging van de Prospectusrichtlijn”) is omgezet in de desbetreffende Lidstaat.
Beleggers in Notes met een nominale waarde gelijk aan of hoger dan 50.000 euro (of 100.000
euro indien de Richtlijn van 2010 tot wijziging van de Prospectusrichtlijn is omgezet in de
desbetreffende Lidstaat) mogen zich op geen enkele manier baseren op deze Samenvatting en
de Emittent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dergelijke Beleggers.
De volgende paragraaf dient gelezen te worden als een inleiding tot de Samenvatting indien
de desbetreffende Lidstaat de wijzigingen aan de voorschriften voor de Samenvattingen zoals
bepaald door de Richtlijn van 2010 tot wijziging van de Prospectusrichtlijn, niet heeft
omgezet.
Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op de Basisprospectus en iedere
beslissing om in de Notes te investeren moet gebaseerd zijn op een beoordeling van de gehele
Basisprospectus, met inbegrip van de documenten opgenomen door middel van verwijzing.
Ten gevolge van de omzetting van de relevante bepalingen van de Prospectusrichtlijn door
elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte zal de Emittent in een dergelijke Lidstaat
niet op basis van de samenvatting, met inbegrip van enigerlei vertaling ervan, burgerrechtelijk
aansprakelijk kunnen worden gesteld, tenzij de inhoud ervan misleidend, onjuist of
inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van de Basisprospectus wordt gelezen.
Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in deze Basisprospectus bij een
rechterlijke instantie in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte aanhangig wordt
gemaakt, moet de belegger die als eiser optreedt eventueel volgens de toepasselijke nationale
wetgeving de kosten dragen voor de vertaling van de Basisprospectus voordat de
rechtsvordering wordt ingesteld.
De volgende paragraaf dient gelezen te worden als een inleiding tot de Samenvatting indien
de desbetreffende Lidstaat de wijzigingen aan de voorschriften voor de Samenvattingen zoals
bepaald door de Richtlijn van 2010 tot wijziging van de Prospectusrichtlijn, wel heeft
omgezet.
Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot deze Basisprospectus en wordt
verschaft om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in de Notes te investeren, maar geldt
niet ter vervanging van de Basisprospectus. Elke eventuele beslissing om te beleggen in Notes
dient te worden gebaseerd op een overweging van deze Basisprospectus als geheel, met
inbegrip van de documenten waarnaar hierin wordt verwezen en een eventueel supplement dat
van tijd tot tijd wordt uitgegeven. Ten gevolge van de omzetting van de relevante bepalingen
van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG) in elke Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte zal de Emittent in een dergelijke Lidstaat niet kunnen worden
burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld op basis van de samenvatting alleen, met inbegrip van
enigerlei vertaling ervan, tenzij deze misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen
met de andere delen van de prospectus wordt gelezen, of wanneer ze met de andere delen van
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de Basisprospectus wordt gelezen, niet de kerninformatie verschaft teneinde beleggers te
helpen die overwegen om te investeren in Notes. Wanneer een vordering met betrekking tot
de informatie in deze Basisprospectus bij een rechterlijke instantie in een Lidstaat van de
Europese Economische Ruimte aanhangig wordt gemaakt, moet de belegger die als eiser
optreedt eventueel volgens de toepasselijke nationale wetgeving de kosten dragen voor de
vertaling van deze Basisprospectus voordat de rechtsvordering wordt ingesteld.
Woorden en uitdrukkingen vermeld in "Vorm van de Notes" en "Bepalingen en Voorwaarden
van de Notes" hieronder, zullen dezelfde betekenis hebben in deze samenvatting:

Emittent:

Samenvatting
Beschrijving
Emittent:

RCI Banque

en
van

RCI Banque is de Franse holding van de RCI Banque
group. De RCI Banque group staat in voor de financiering
van de verkoop van merken van de Renault Group en van
merken van de Nissan Group. De RCI Banque group is
voornamelijk actief in West- en Centraal-Europa, ZuidAmerika en Azië.
De RCI Banque group verschaft een volledig gamma van
financieringsdiensten en daarmee verbonden diensten aan
drie categorieën van doelgroepen:

Belangrijke financiële
informatie:
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Op de consumentenmarkt en op de markt voor
ondernemingen biedt de RCI Banque group leningen
voor
nieuwe
en
tweedehandswagens,
huurovereenkomsten
met
optie
tot
koop,
leaseovereenkomsten
en
langetermijnhuurovereenkomsten aan; het verleent ook diensten
aan autobestuurders zoals onderhoudscontracten,
uitgebreide garanties, verzekeringen, pechverhelping,
wagenparkbeheer en kredietkaarten;



voor de verkopers van Renault Nissan Alliance,
financiert de RCI Banque group de voorraden van
nieuwe wagens, tweedehandswagens en onderdelen,
alsook kasbehoeften op korte termijn.

Belangrijke financiële informatie die geconsolideerd en
geauditeerd is, op 31 december 2009 en 31 december
2010. Deze informatie komt uit het Jaarverslag 2009 en
het Jaarverslag 2010, waarnaar wordt verwezen in deze
Basisprospectus (zie "Documenten waarnaar wordt
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verwezen".)
2009

2010

24.245

24.110

Totaal Vreemd vermogen & 24.245
Eigen vermogen

24.110

Balans (in miljoen euro)
Totaal activa

Geconsolideerde
resultatenrekening (in miljoen
euro)
Opbrengsten
uit
bedrijfsuitoefening

bancaire 1.044

Netto inkomsten

333

1.134

490

Geconsolideerde
overzicht
van wijzigingen in eigen
vermogen (in miljoen euro)
Eigen
vermogen
op
31 2.284
december
2009 /
Eigen
vermogen op 31 december 2010

2.460

Geconsolideerd cash flow
overzicht (in miljoen euro)

Risicofactoren:
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Cash flow

632

595

Wijziging in netto cash flow

1.672

(1.488)

Er zijn bepaalde factoren die een invloed kunnen hebben
op het vermogen van de Emittent om te voldoen aan zijn
verplichtingen met betrekking tot Notes die zijn
uitgegeven onder het Programma. Deze worden
uiteengezet onder "Risicofactoren" hieronder en omvatten
financiële risico’s (liquiditeit, rentevoet, valutarisico en
tegenpartijrisico) en kredietrisico’s. Daarnaast zijn er
bepaalde factoren die van essentieel belang zijn voor het
evalueren van de marktrisico’s die gepaard gaan met Notes
die zijn uitgegeven onder het Programma (risico’s
verbonden aan de structuur van een specifieke uitgifte van
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Notes (Notes gekoppeld aan een index, Notes gekoppeld
aan een Dubbele Munt, gedeeltelijk volstorte Notes,
achtergestelde Notes), en de wijziging van de Europese
Spaarrichtlijn betreffende belastingheffing op inkomsten
uit spaargelden (voor een uitgebreide beschrijving, zie
"Risicofactoren").

Arranger:

BNP Paribas

Dealers:

BNP Paribas
HSBC Bank plc
J.P. Morgan Securities Ltd.
Société Générale
The Royal Bank of Scotland plc
En elke andere Dealer benoemd in overeenstemming met
de Programme Agreement.

Bepaalde
Beperkingen:

Elke uitgifte van Notes gedenomineerd in een munt
waarop bijzondere wetten, richtlijnen, reglementeringen,
beperkingen of rapporteringsverplichtingen van toepassing
zijn, zal enkel uitgegeven worden in omstandigheden die
voldoen aan die wetten, richtlijnen, reglementeringen,
beperkingen of rapporteringsverplichtingen die van tijd tot
tijd uitgegeven worden (zie "Inschrijving en Verkoop"),
met inbegrip van de volgende beperkingen die van
toepassing zijn op de datum van deze Basisprospectus.

Verdeling:

De Notes kunnen verdeeld worden door middel van een
private of openbare aanbieding en, in ieder geval op een
gesyndiceerde of niet-gesyndiceerde basis.

Agent:

Citibank, N.A., London Branch
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Citibank, N.A., London Branch tenzij anders wordt
bepaald in de relevante Definitieve Voorwaarden.

Calculation Agent:

het

Tot maximum €12.000.000.000 (of het equivalent daarvan
in een andere munt, berekend op de Datum van de
Overeenkomst zoals hierin beschreven) uitstaand op
eender welk moment. De Emittent kan het bedrag van het
Programma verhogen, overeenkomstig de voorwaarden
van de Programme Agreement.

Beschrijving van het
Programma:

Programma voor de continue uitgifte van Euro Medium
Term Notes.

Omvang
van
Programma:

Overeenkomstig het Programma, mag de Emittent van tijd
tot tijd Notes uitgeven in eender welke munt, onder de
voorwaarden zoals uiteengezet in deze Basisprospectus.
De toepasselijke voorwaarden van de Notes zullen
overeengekomen worden tussen de Emittent en de
desbetreffende Dealer(s), vóór de uitgifte van de Notes, en
zullen worden uiteengezet in de Voorwaarden van de
Notes, zoals vermeld op de Notes, of waarnaar wordt
verwezen in de Notes, zoals gewijzigd en aangevuld door
de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, die zijn
aangehecht aan of vermeld op zulke Notes, zoals meer in
detail beschreven in "Vorm van de Notes" hieronder.

Munten:

Onder voorbehoud van eventuele van toepasselijke
wettelijke of reglementaire beperkingen, elke munt
waarover een akkoord is bereikt tussen de Emittent en de
desbetreffende Dealer(s) (zoals aangegeven in de
toepasselijke Definitieve Voorwaarden).

Re-denominatie:

Notes uitgegeven in de munt van een Lidstaat van de
Europese Unie die nog geen deel uitmaakt van, maar in de
toekomst deel kan gaan uitmaken van de derde fase van de
Europese Economische en Monetaire Unie, kunnen, indien
zo aangegeven in de toepasselijke Definitieve
Voorwaarden, geredenomineerd worden in euro. In
dergelijk geval zullen bepalingen met betrekking tot die
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re-denominatie vervat zitten in de toepasselijke Definitieve
Voorwaarden.

Looptijden:

De looptijd zoals aangegeven in de toepasselijke
Definitieve Voorwaarden, onder voorbehoud van de
minimum- of maximumlooptijden die van tijd tot tijd
kunnen toegestaan of vereist worden door de
desbetreffende centrale bank (of een gelijkwaardige
instelling) of de wetten of regelgeving die van toepassing
zijn op de Emittent of de desbetreffende Gespecificeerde
Munt.

Uitgifteprijs:

De Notes kunnen volledig of gedeeltelijk volstort worden
uitgegeven en met een uitgifteprijs aan, boven of onder
fractiewaarde.

Vorm van de Notes:

Elke Tranche van Notes zal uitgegeven worden aan
toonder en zal oorspronkelijk vertegenwoordigd worden
door een tijdelijke globale Note die, indien hij niet moet
uitgegeven worden als een nieuwe globale note (NGN)
(“new global note” of “NGN”),
(gekend als een
Klassieke Globale Note of KGN (“Classic Global Note”
of “CGN”)), zoals nader bepaald in de toepasselijke
Definitieve Voorwaarden, zal worden gedeponeerd op of
rond de desbetreffende uitgiftedatum bij een depositaris of
een gemeenschappelijke depositaris voor Euroclear en/of
Clearstream, Luxemburg en/of eender welk ander relevant
clearingsysteem. Elke tijdelijke globale Note die moet
uitgegeven worden als een NGN (een Nieuwe Globale
Note (een “New Global Note” of “NGN”)), zoals nader
bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, zal
worden gedeponeerd op of rond de relevante uitgiftedatum
bij een gemeenschappelijke bewaarder voor Euroclear
en/of Clearstream, Luxemburg. De tijdelijke globale Note
zal omgewisseld kunnen worden, in overeenstemming met
de voorwaarden daarvan en zoals beschreven in "Vorm van
de Notes" hieronder, voor een permanente globale Note
(die moet gedeponeerd worden op dezelfde manier als de
tijdelijke globale Note, zoals hierboven beschreven) of
tegen definitieve Notes, niet vroeger dan de
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Omwisselingsdatum (zoals gedefinieerd in "Vorm van de
Notes") na wettige erkenning dat de uiteindelijk
gerechtigde geen ingezetene van de VS is, zoals vereist
door de reglementen van de Amerikaanse Schatkist. Zoals
nader bepaald in de toepasselijke Definitieve
Voorwaarden, kan een permanente globale Note in
overeenstemming met de voorwaarden daarvan, als een
geheel, maar niet gedeeltelijk, worden omgewisseld voor
definitieve Notes. Elk recht op een globale Note in naam
van Euroclear (zoals bepaald in "Algemene Voorwaarden
van de Notes" hieronder) en/of Clearstream, Luxemburg
zal
enkel
overgedragen
kunnen
worden
in
overeenstemming met de voorlopige regels en procedures
van Euroclear of Clearstream, Luxemburg, naargelang het
geval.

Notes met een Vaste
Interestvoet:

Een vaste interestvoet zal betaalbaar zijn na het verstrijken
van de vervaldag(en), zoals overeengekomen tussen de
Emittent en de desbetreffende Dealer(s) (zoals aangegeven
in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden) en bij de
aflossing. De interest zal berekend worden op basis van de
Day Count Fraction zoals overeengekomen tussen de
Emittent en de desbetreffende Dealer, zoals aangegeven in
de toepasselijke Definitieve Voorwaarden.

Notes
met
Vlottende
Interestvoet:

Notes met een vlottende interestvoet, zullen interest
dragen tegen een interestvoet die wordt bepaald ofwel:

een

(a)

op dezelfde basis als de vlottende interestvoet bij een
swaptransactie tegen notionele interestvoet in de
Gespecificeerde Munt in kwestie onderworpen aan
een overeenkomst die de 2000 ISDA-definities omvat
(zoals gepubliceerd door de International Swaps and
Derivatives Association, Inc., en gewijzigd en
bijgewerkt op de Uitgiftedatum van de eerste Tranche
van de Notes van de desbetreffende Serie); of

(b) op basis van een referentievoet die verschijnt op de
overeengekomen schermpagina van een commerciële
BRUSSE-1-285391-v2
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noteringsdienst; of
(c)

op elke andere basis zoals overeengekomen tussen de
Emittent en de desbetreffende Dealer, zoals
aangegeven in de toepasselijke Definitieve
Voorwaarden.

De Marge(indien van toepassing) met betrekking tot die
vlottende interest zal voor elke uitgifte van Notes met een
Vlottende interestvoet overeengekomen worden tussen de
Emittent en de desbetreffende Dealer(s).

Notes gekoppeld aan
een Index:

De betalingen van de hoofdsom met betrekking tot Notes
waarvan de Terugbetaling gekoppeld is aan een Index of
betalingen van intresten met betrekking tot Notes waarvan
de Terugbetaling van de Interest gekoppeld is aan een
Index (samen met de Notes waarvan de Terugbetaling
gekoppeld is aan een Index, de Notes gekoppeld aan een
Index) zullen berekend worden met verwijzing naar een
dergelijke index en/of formule of naar wijzigingen in de
prijzen van die effecten of grondstoffen of naar andere
factoren zoals de Emittent en de desbetreffende Dealer(s)
kunnen overeenkomen (zoals aangegeven in de
toepasselijke Definitieve Voorwaarden).

Andere bepalingen in
verband met Notes
met
vlottende
interestvoet en Notes
waarvan
de
Terugbetaling van de
Interest gekoppeld is
aan een Index:

De Notes met Vlottende Interestvoet en Notes waarvan de
Terugbetaling van de Interest gekoppeld is aan een Index
kunnen ook een maximale interestvoet, een minimale
interestvoet of beide hebben, of een minimum- of
maximumvariatie tussen twee opeenvolgende coupons of
eventuele andere specifieke bepalingen zoals uiteengezet
in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden.
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De interest op Notes met een Vlottende Interestvoet en
Notes waarvan de Terugbetaling van de Interest gekoppeld
is aan een Index zal met betrekking tot elke
Interestperiode, zoals overeengekomen vóór de uitgifte
tussen de Emittent en de desbetreffende Dealer(s),
betaalbaar zijn op de eerste dag van de volgende
Interestperiode of op de Betalingsdag van de interest die
valt in de Terugbetalingsmaand, indien van toepassing, en
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zal berekend worden op basis van de Floating Day Count
Fraction zoals overeengekomen tussen de Emittent en de
desbetreffende Dealer, en zoals aangegeven in de
toepasselijke Definitieve Voorwaarden.

Interestperiodes voor
Notes
met
een
Vlottende Interestvoet
en Notes waarvan de
Terugbetaling van de
Interest gekoppeld is
aan een Index:

De periodes zoals overeengekomen door de Emittent en de
desbetreffende Dealer(s) (zoals aangegeven in de
toepasselijke Definitieve Voorwaarden).

Notes gekoppeld aan
een Dubbele Munt:

De betalingen (met betrekking tot hoofdsom en/of interest
en op de vervaldag of op een ander moment) in verband
met Notes gekoppeld aan een Dubbele Munt, zullen
gebeuren in de munt of munten, en op basis van de
wisselkoers of wisselkoersen, zoals afgesproken door de
Emittent en de desbetreffende Dealer(s) (zoals aangegeven
in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden).

Zero Coupon Notes:

Zero Coupon Notes zullen aangeboden en verkocht
worden aan een lagere prijs dan de nominale waarde en
zullen geen interest opleveren tenzij in geval van
laattijdige betaling.

Terugbetaling:

De toepasselijke Definitieve Voorwaarden met betrekking
tot elke Tranche van Notes, zullen ofwel aangeven dat de
Notes niet kunnen terugbetaald worden vóór de opgegeven
vervaldag
(tenzij
in
vooraf
bepaalde
terugbetalingstermijnen is voorzien (zie hieronder), indien
van toepassing, of om fiscale redenen of na een geval van
een Gebeurtenis van Niet-nakoming) ofwel dat dergelijke
Notes terugbetaald kunnen worden naar keuze van de
Emittent en/of de houders van de Notes, na het zenden van
een onherroepelijke kennisgeving mits inachtneming van
niet minder dan 30 en niet meer dan 45 dagen
opzegtermijn, (of elke andere (eventuele) periode zoals is
aangegeven in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden)
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naar de Notehouders of de Emittent, naargelang het geval,
op een datum of data bepaald vóór de opgegeven
vervaldag en tegen een prijs of prijzen en onder de
voorwaarden zoals aangegeven in de toepasselijke
Definitieve Voorwaarden.

De toepasselijke Definitieve Voorwaarden kunnen
voorzien dat de Notes terugbetaalbaar kunnen zijn in twee
of meer tranches van de bedragen en op de dagen zoals
aangegeven in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden.

Denominatie
Notes:

Belasting:
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van

De Notes zullen uitgegeven worden in de denominaties
zoals overeengekomen tussen de Emittent en de
desbetreffende Dealer(s) en zoals aangegeven in de
toepasselijke Definitieve Voorwaarden, met dien verstande
dat de minimumdenominatie van elke Note het bedrag zal
zijn zoals van tijd tot tijd wordt toegestaan of vereist door
de desbetreffende centrale bank (of een gelijkwaardige
instelling) of eventuele wetten of regelgeving die van
toepassing zijn op de desbetreffende Gespecificeerde
Munt, en met dien verstande dat de minimumdenominatie
van elke Note die is toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt binnen de Europese Economische
Ruimte of aangeboden aan het publiek in een Lidstaat van
de Europese Economische Ruimte in omstandigheden die
de publicatie vereisen van een prospectus overeenkomstig
de Prospectusrichtlijn, €1.000 zal bedragen (of als de
Notes gedenomineerd worden in een andere munt dan de
euro, het equivalente bedrag in die munt).

Alle betalingen in verband met de Notes zullen gedaan
worden zonder afhouding voor of omwille van Franse
voorheffingen, behoudens de bepalingen in Voorwaarde 8.
In het geval dat er een afhouding plaatsvindt, zal de
Emittent, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden
zoals voorzien in Voorwaarde 8, verplicht zijn om
bijkomende bedragen te betalen, teneinde de aldus
afgehouden bedragen te dekken.
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Statuut van de Senior
Notes:

De Senior Notes zullen rechtstreekse, onvoorwaardelijke,
niet-achtergestelde en (behoudens de bepalingen van
Voorwaarde 3) niet-gewaarborgde verbintenissen van de
Emittent uitmaken en zullen onderling dezelfde rang
hebben, zonder enige voorkeur of prioriteit omwille van
datum van uitgifte, betalingsmunt of enige andere reden,
en, behoudens de uitzonderingen die van tijd tot tijd
verplicht zijn overeenkomstig de Franse wetten, zullen
dezelfde rang hebben met alle andere niet-gewaarborgde
en niet-achtergestelde schuldenlast (zoals gedefinieerd in
Voorwaarde 2) (buiten de eventuele achtergestelde
verplichting) van de Emittent, die van tijd tot tijd
uitstaande zijn.

Achterstelling:

Betalingen in verband met de Achtergestelde Notes, zullen
achtergesteld worden zoals beschreven in Voorwaarde 2.

Cross Default:

De Notes zullen een Cross Default bepaling bevatten met
betrekking tot de relevante Schuldenlast (zoals
gedefinieerd in Voorwaarde 10) van de Emittent, zoals
meer in detail beschreven in Voorwaarde 10.

Negative Pledge:

De Notes zullen een "negative pledge" bepaling bevatten
in verband met de Schuldenlast, zoals meer in detail
beschreven in Voorwaarde 3.

Ratings:

Het Programma wordt, vanaf de datum van deze
Basisprospectus, door Moody's Investors Service Inc.
gewaardeerd als Baa2 met betrekking tot Notes met een
looptijd van meer dan één jaar, als Prime-2 met betrekking
tot Notes met een looptijd van één jaar of minder en als
Baa3 met betrekking tot Achtergestelde Notes met een
looptijd van meer dan één jaar (Tier II), door Standard &
Poors Ratings Services, een Divisie van de McGraw-Hill
Companies Inc. als BBB met betrekking tot Notes met een
looptijd van meer dan één jaar, als A2 met betrekking tot
Notes met een looptijd van één jaar of minder en als BBBmet betrekking tot Achtergestelde Notes (lower Tier II), en
door Rating & Investment Information Inc. als BBB+ met
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betrekking tot Notes met een looptijd van meer dan één
jaar en als a-2 met betrekking tot Notes met een looptijd
van één jaar of minder.

Notes uitgegeven overeenkomstig het Programma kunnen
al dan niet een rating krijgen. De rating van de Notes die
moeten worden uitgegeven overeenkomstig het
Programma, zal gespecificeerd worden in de toepasselijke
Definitieve Voorwaarden. Wanneer een uitgifte van Notes
gewaardeerd is, zal de rating niet noodzakelijk dezelfde
zijn als de rating die van toepassing is op het Programma.
Een rating is geen aanbeveling tot aankoop, verkoop of tot
het bijhouden van de effecten en kan op elk ogenblik het
voorwerp zijn van een opschorting, verandering of
terugtrekking door het ratingagentschap dat de rating heeft
toegekend.

Notering en toelating
om verhandeld te
worden:

Er is een aanvraag ingediend bij de Luxemburgse beurs
om Notes die zijn uitgegeven onder het Programma toe te
laten tot de officiële lijst en tot de handel op de
gereglementeerde markt van de Luxemburgse Beurs,
indien zo gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve
Voorwaarden. De Notes kunnen ook genoteerd worden of
tot de handel worden toegelaten, naargelang het geval, op
andere of meer effectenbeurzen of markten zoals
overeengekomen tussen de Emittent en de desbetreffende
Dealer(s) in verband met elke uitgifte.

Niet-genoteerde Notes kunnen ook uitgegeven worden. De
Definitieve Voorwaarden met betrekking tot elke uitgifte
zal bepalen of de desbetreffende Notes al dan niet dienen
genoteerd te worden en/of toegelaten tot de handel, en
indien ja, op welke effectenbeurzen en/of markten.

Toepasselijk recht:
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De Notes (behalve voor Voorwaarde 2 voor zover van
toepassing, die beheerst wordt door en zal worden
geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht)
en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit
voortvloeien of daarmee verbonden zijn, worden beheerst
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door het Engelse recht.

Verkoopbeperkingen:
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Er zijn beperkingen op het aanbod, de verkoop en
overdracht van de Notes in de Verenigde Staten, de
Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Japan, en eventuele andere beperkingen die
zouden kunnen opgelegd worden in verband met het
aanbod en de verkoop van een specifieke uitgifte van
Notes. Zie "Inschrijving en Verkoop" hieronder.
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