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Obligatielening
5 jaar
Noorse kroon (NOK)
Wisselrisico
Recht op terugbetaling
tegen 100% van de
nominale waarde in
NOK op de vervaldag
Jaarlijkse coupon van
4,625% (bruto in NOK)
Neutraal tot agressief
profiel
Roerende voorheffing
van 15%

Belangrijkste kenmerken
✔ Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding en gegarandeerd
door Fortis Bank NV. Door in te tekenen, leent u het geld aan de emittent die zich
engageert om terug te betalen op de vervaldag. In geval van faillissement of
onvermogen tot betaling in hoofde van de uitgever en van de garant, loopt u
evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en
het geïnvesteerde bedrag niet terug te krijgen op de vervaldag.
✔ Uitgifte in Noorse kroon (NOK).
✔ Looptijd: 5 jaar
✔ Jaarlijkse coupon van 4,625% (bruto, in NOK).
✔ Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het rendement op jaarbasis
in NOK 4,201% (bruto).
✔ Dit in vreemde munt uitgegeven schuldinstrument is bestemd voor beleggers,
die op basis van hun kennis en ervaring zelf in staat zijn het potentieel en de
risico‘s ervan in te schatten, onder andere door hun vertrouwdheid met het
wisselrisico en met de rentevoeten.
✔ Beleggersprofiel: neutraal tot agressief.

De Noorse kroon (NOK)
Noorwegen profiteert van een onbetwistbare troef: zijn bodemrijkdom. De uitvoer van olie en
gas krikt de economische groei op, zorgt voor een mooie terugkerende inkomstenbron en een
overschot op de lopende rekening. Het gros van deze inkomsten gaat naar het Noorse pensioenfonds. Deze budgettaire discipline zorgt ervoor dat Noorwegen goed voorbereid is op de
stijgende vergrijzingskosten.
De maximale flexibiliteit op zowel monetair als fiscaal vlak zorgde er samen met de olie- en
gasinkomsten voor dat de recessie in Noorwegen zeer mild was. De regering ondersteunde de
economie door fors te investeren in infrastructuurwerken, milieuvriendelijke technologie en
gezondheidszorg. Het resultaat mag er zijn: het land heeft weer aangeknoopt met een positieve
groei sinds het tweede kwartaal van 2009 en ook de arbeidsmarkt kwam relatief ongeschonden
uit de crisis.
Evolutie van de pariteit EUR/NOK tijdens de voorbije 5 jaar
De Noorse centrale bank verhoogde
10,0
haar richttarief reeds drie keer, om
uit te komen op 2%. Het groeiende
9,5
rentevoordeel ten opzichte van de
9,0
eurozone zou in het voordeel moeten
blijven spelen van de NOK, die naar
8,5
ons oordeel een plaats verdient in
8,0
een goed gespreide portefeuille.
7,5
Omdat de Noorse inflatie momenteel
onder controle is, zouden nieuwe
7,0
stijgingen van de centrale bankrente
17.01.06
17.01.07
17.01.08
17.01.09
17.01.10
17.01.11
echter vertraging kunnen oplopen.
Bron: Bloomberg (gegevens vastgelegd op 17.01.2011)
Dat kan de NOK mogelijk tijdelijk onder
druk zetten.

Op 17 januari 2011, was 1 EUR 7,7878 NOK waard.
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Voor welke belegger?
Volgens de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert, is dit in vreemde munt uitgegeven schuldinstrument bestemd voor beleggers
met een neutraal tot agressief profiel. Het kan binnen bepaalde limieten evenwel ook passen in een gespreide portefeuille, die uitgaat van een ander profiel.
Meer informatie over de risicoprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Stappenplan.
Vooraleer hij een beleggingsbeslissing neemt, is het dus aanbevolen dat elke belegger nagaat of de beleggingsformule in kwestie
voor hem geschikt is. Hij dient hiervoor meer bepaald beroep te doen op zijn eigen kennis van en ervaring met financiële zaken, op
zijn beleggingsdoelstellingen en op zijn financiële situatie.

Belangrijkste risico’s van deze uitgifte
Dit schuldinstrument is onderworpen aan verschillende risico’s, in het bijzonder het wissel-, het krediet-, het
markt-, het volatiliteits-, het rentevoet- en het liquiditeitsrisico.
➡ Wisselrisico: deze lening is uitgegeven in Noorse kroon. Dit betekent dat op de eindvervaldag de beleggers een bedrag in
NOK zouden kunnen ontvangen dat, omgezet in euro, lager zou kunnen uitvallen dan het oorspronkelijk belegde bedrag in euro.
Het wisselrisico bestaat eveneens op het moment dat de coupons worden geconverteerd in euro.
➡ Kredietrisico: in geval van faillissement of onvermorgen tot betaling in hoofde van de emittent en de garant, aanvaardt de
houder van dit schuldinstrument het risico zijn kapitaal op de eindvervaldag niet terug te krijgen.
➡ Volatiliteits- en rentevoetrisico: de koers van dit schuldinstrument kan beïnvloed worden door verschillende factoren,
zoals de financiële gezondheid van de emittent en de garant, de algemene evolutie van de rentevoeten en de volatiliteit
van de markten.
➡ Liquiditeitsrisico: er is geen enkele garantie dat er een actieve markt voor de verhandeling van dit schuldinstrument
ontstaat. De markt kan beperkt en weinig liquide zijn en het is onmogelijk te voorspellen tegen welke koers deze obligaties
verhandeld zullen worden. De belegger die ze wil verkopen vóór de eindvervaldag, zal dat bijgevolg tegen de marktprijs
moeten doen. Die kan lager zijn dan de nominale waarde.
Voor meer informatie over deze risicofactoren worden de beleggers uitgenodigd om aandachtig het Prospectus (zie hierna) te
lezen en hun beleggingsbeslissing te overwegen in het licht van alle informatie in dit Prospectus. Zij dienen vooral aandacht te
besteden aan de informatie in het onderdeel "Risicofactoren". Zij worden eveneens aangeraden om de "Informatiebrochure –
Financiële instrumenten" te lezen. Die is beschikbaar in elk kantoor of op de site www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen >
Nuttige info > MiFID.

Hoe inschrijven?
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België.
De verkoopsbeperkingen zijn vermeld in het Prospectus (zie hierna).
De inschrijvingsperiode loopt van 24 januari (9 u.) tot en met 4 maart 2011 (16 u.).
Een vervroegde afsluiting is evenwel mogelijk in bepaalde gevallen, zoals beschreven in het Prospectus.
Voor meer info of om in te schrijven:
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
via Phone banking (02 433 40 31)
via PC banking en op de site www.bnpparibasfortis.be/emissies
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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, A+ (stabiel) bij Fitch.
Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent.
Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment geschorst, gewijzigd of opgeheven worden.
Effecten:
- Nominale waarde: 10.000 NOK.
- Bedrag van de uitgifte: minimum 50 miljoen NOK.
- ISIN-code: XS0582604798 – Serie 688.
- Niet-achtergestelde toondereffecten onderworpen aan het Engels recht, vertegenwoordigd door een globaal certificaat.
- Notering: Deze obligaties zullen genoteerd worden op de Beurs van Luxemburg.

De belangrijkste risico’s verbonden aan deze schuldinstrumenten staan beschreven op blz.2.

Risico

Op basis van de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert, is dit in vreemde munt uitgegeven schuldinstrument bestemd voor beleggers
met een neutraal tot agressief risicoprofiel. Het kan binnen bepaalde grenzen ook passen in gespreide portefeuilles die beantwoorden
aan een ander profiel.
Beleggersprofiel

Uitgifte- en betaaldatum: 9 maart 2011.
Uitgifteprijs: 101,875% van de nominale waarde (inclusief een commissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger).
Vervaldag: 9 maart 2016, of een looptijd van 5 jaar.
Looptijd

Terugbetalingsprijs: 100% van de nominale waarde in NOK op eindvervaldag.
• De belegger heeft elk jaar recht op een coupon van 4,625% (bruto in NOK).
• De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 9 maart van elk jaar en voor de eerste keer op 9 maart 2012.
• Het brutorendement op jaarbasis in NOK op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt dus 4,201%.

Rendement

Financiële dienst: gratis bij betaalagent BNP Paribas Fortis in België.
Bewaring op effectenrekening: gratis op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening.
Kosten

Fiscaliteit

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België
Op de inkomsten uit buitenlandse schuldinstrumenten die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon, zal 15% roerende voorheffing (RV) worden ingehouden.
De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers.
De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscaal regime dat op hen van toepassing is.
Taks op Beursverrichtingen (TOB)
• Geen TOB op de primaire markt.
• TOB bij verkoop/aankoop na de oorspronkelijke inschrijvingsperiode: 0,07%, met een max. van 500 EUR per verrichting.
Het Basisprospectus gedateerd op 17 juni 2010 en zijn supplement gedateerd op 26 oktober 2010, beiden goedgekeurd door de CSSF, en
de Final Terms gedateerd op 21 januari 2011 zijn opgesteld in het Engels en vormen samen het Prospectus. Deze documenten zijn gratis
te verkrijgen aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis, telefonisch op 02 433 40 31 en op de site
www.bnpparibasfortis.be/emissies

Documentatie

Een samenvatting van het Prospectus in het Nederlands is eveneens beschikbaar.

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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