BNG (N.V. Bank Nederlandse Gemeenten)
geeft nieuwe obligaties op 5 jaar uit in AUD
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Obligaties
5 jaar
Australische dollar
(AUD)
Wisselrisico
Recht op terugbetaling
tegen 100% van de
nominale waarde in AUD
op eindvervaldag
Jaarlijkse coupon van
6,125% (bruto) in AUD
Dynamisch tot
agressief profiel
Roerende voorheffing
van 15%

Belangrijkste kenmerken
✔ Schuldinstrument uitgegeven door Bank Nederlandse Gemeenten. Door in te
tekenen, leent u geld aan de emittent die zich verbindt om terug te betalen op
de vervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de uitgever en de
garant, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te
recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de vervaldag.
✔ Uitgifte in Australische dollar (AUD). Dit betekent dat er een wisselrisico is bij
de omzetting van de bedragen in AUD naar EUR.
✔ Looptijd van 5 jaar
✔ Jaarlijkse coupon van 6,125% (bruto, in AUD).
✔ Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het actuarieel rendement
in AUD 5,684% (bruto).
✔ Beleggersprofiel: dynamisch tot agressief.
Dit schuldinstrument dat in vreemde munt is uitgegeven, is bestemd voor
beleggers die zelf in staat zijn het potentieel en de risico’s ervan in te schatten.
Dit gebeurt op basis van hun kennis en ervaring, in het bijzonder door hun
vertrouwdheid met het wisselrisico en met de rentevoeten.

Profiel van BNG
BNG (N.V. Bank Nederlandse Gemeenten) is de bank van en voor overheden en instellingen voor
het maatschappelijk belang. Gemeenten en provincies, woningcorporaties en instellingen in de
zorg en het onderwijs zijn daarbij de belangrijkste klantengroepen. Met gespecialiseerde
dienstverlening wil BNG bijdragen aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee speelt BNG een essentiële rol in de
financiering van publieke taken. Met haar dienstverlening flankeert zij het beleid van de
overheid, dat is gericht op de houdbaarheid van de Nederlandse overheidsfinanciën.
Kredietverlening is de kernactiviteit van BNG. BNG biedt daarnaast producten aan op het
gebied van betalingsverkeer, het bieden van advies en (duurzaam) beleggen.
BNG behoort voor de helft toe aan de Nederlandse
staat. De andere helft is in handen van gemeenten,
provincies en een hoogheemraadschap. Dankzij haar
aandeel-houdersstructuur en haar uitstekende
risicoprofiel geniet BNG de best mogelijke notering bij
de drie grootste ratingagentschappen. BNG is na de
staat een van de grootste Nederlandse emittenten op
de internationale kapitaalmarkten. (Bron: BNG)

Ratings (vooruitzichten) van BNG
• AAA  (stabiel) bij Standard
& Poor’s
• Aaa (stabiel) bij Moody’s
• AAA (stabiel) bij Fitch

Hoe inschrijven?
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in
België. De verkoopsbeperkingen zijn vermeld in het Prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 7 april (9 u.) tot en met 3 mei 2011 (16 u.).
Een vervroegde afsluiting is evenwel mogelijk in bepaalde gevallen, zoals beschreven in het
Prospectus.
Voor meer info of inschrijvingen:
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
via Phone banking (02 433 40 31)
via PC banking en op onze site www.bnpparibasfortis.be/emissies
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De Australische dollar (AUD)

Australische dollar (AUD)
Uitgegeven in AUD, is deze lening dus
onderworpen aan het wisselrisico.
Dit betekent dat de beleggers op de
eindvervaldag een bedrag in AUD zouden kunnen ontvangen dat, omgezet in euro, lager zou
kunnen zijn dan het bedrag dat oorspronkelijk in
euro werd belegd. Het wisselrisico bestaat eveneens op het niveau van de coupons, namelijk bij
hun omrekening in euro.

Australië wist eind 2008 als enige ontwikkelde land ter wereld een recessie
te vermijden. De groeicijfers die sinds toen gepubliceerd zijn, hebben een
duurzaam herstel van de Australische economie bevestigd. Zo liet ze een
groei optekenen van 2,8% in 2010. En niet zonder reden: de centrale bank
verlaagde de rente fors tijdens de crisis om investeerders en consumenten
te ondersteunen. Ook de regering deed haar duit in het zakje via omvangrijke
fiscale inspanningen op het vlak van onderwijs, infrastructuurwerken en
milieu-investeringen.

Rentecurves in AUD en EUR op 05.04.2011
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Deze steunmaatregelen zijn ondertussen langzaam afgebouwd en ook het monetaire beleid werd verstrakt:
de rente werd in zeven stappen van telkens 0,25%
opgetrokken tot 4,75%.
In 2011 zou de dynamiek van de economie dus wat
kunnen verzwakken, ook door de gevolgen van de
grote overstroming in het noorden van Queensland
begin dit jaar.

10 jaar
Bron: Bloomberg.

Langs de andere kant is de bodemrijkdom (ijzererts, steenkool, uranium) een onmiskenbare troef die Australië in de komende jaren
nog mooie opbrengsten zal opleveren. China is de belangrijkste commerciële handelspartner geworden en ook met Japan worden
de handelsrelaties voortdurend versterkt. Deze evolutie kan echter ook een bron van volatiliteit zijn. Een vertraging van de Chinese
economie kan een grote impact hebben op de Australische dollar.
De rampen die Japan door elkaar hebben geschud en nog steeds schudden (aardbeving, tsunami en nucleaire dreiging) kunnen de
Australische dollar zowel indirect als direct negatief beïnvloeden. Indirect via een algemene stijging van de risicoaversie en dus
lagere interesse voor hoogrentende munten. Maar ook direct omdat Japanners hun investeringen in Australische activa kunnen
terugschroeven. Om het herstel van de Japanse economie en infrastructuur te bekostigen, zouden Japanners immers een deel van
hun buitenlandse investeringen kunnen repatriëren.

Conclusie
Ondanks de mooie vooruitzichten voor de Australische economie, verkiezen wij voorzichtig te blijven
ten aanzien van de AUD. Ook al blijft het renteverschil ten opzichte van de euro aantrekkelijk, de
potentiële opwaardering van de munt lijkt eerder
beperkt.
(Bron: BNP Paribas Fortis)

Evolutie van de Australische dollar tegenover de euro tijdens de laatste 10 jaar
Op 5 april 2011 was 1 EUR 1,3742 AUD waard.
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Bron: Bloomberg. Er kan geen enkele waarborg gegeven worden
betreffende de toekomstige evolutie van de Australische dollar.
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Voor welke belegger?
Volgens de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert, zijn deze obligaties bestemd voor beleggers met een dynamisch tot agressief
profiel. Ze kunnen binnen bepaalde grenzen ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel, afhankelijk van de spreidingsgraad van hun portefeuille en van het risico dat ze bereid zijn te nemen.
Meer informatie over de beleggersprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Stappenplan.
Deze obligaties die in Australische dollar (AUD) zijn uitgegeven, richten zich tot beleggers die in staat zijn om de voordelen en risico’s
in te schatten van een belegging in dit schuldinstrument in vreemde munt. Hiervoor kunnen ze meer bepaald beroep doen op hun
kennis en ervaring, op hun beleggingsdoelstellingen en op hun financiële situatie.

Belangrijkste risico’s van deze obligaties
Deze obligaties zijn onderworpen aan verschillende risico’s, in het bijzonder het wissel-, het krediet- en het marktrisico, zoals het volatiliteits-, het rentevoet-, en het liquiditeitsrisico.
➡ Wisselrisico: deze obligaties zijn onderworpen aan het wisselrisico. Dit betekent dat de beleggers op de eindvervaldag een
bedrag in AUD 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: als de emittent in gebreke blijft, aanvaardt de obligatiehouder het risico zijn kapitaal op de eindvervaldag
niet terug te krijgen.
➡ Volatiliteits- en rentevoetrisico: de koers van deze obligaties 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 waarborg dat er een actieve markt voor de verhandeling van deze obligaties ontstaat.
De markt van obligaties kan beperkt en weinig liquide zijn en het is onmogelijk te voorspellen tegen welke koers deze
schuldinstrumenten 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 beslissing te overwegen in het licht van alle informatie die erin werd opgenomen. 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.
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Belangrijkste kenmerken van deze uitgifte
Emittent: N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), financiële instelling die gespecialiseerd is in de publieke sector in Nederland.
Rating (vooruitzichten) van de garant: Aaa (stabiel) bij Moody’s, AAA (stabiel) bij Standard & Poor’s, AAA (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.
Beschrijving

Effecten
• Nominale waarde: 2.000 AUD.
• Verwachte bedrag van de uitgifte: minimum 30 miljoen AUD.
• ISIN-code: XS0610329830 - reeks: 961.
• Niet-achtergestelde gedematerialiseerde toondereffecten onderworpen aan het Nederlands recht.
• Notering: deze obligaties zullen genoteerd worden op Euronext Amsterdam.
De belangrijkste risico’s verbonden aan deze obligaties staan beschreven op blz.2.

Risico

Op basis van de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert, zijn deze obligaties bestemd voor beleggers met een dynamisch tot agressief
profiel.
Ze kunnen, binnen bepaalde grenzen, ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel, afhankelijk van de spreidingsgraad van hun
portefeuille en van het risico dat ze bereid zijn te nemen.
Beleggersprofiel

Uitgifte- en betaaldatum: 6 mei 2011.
Uitgifteprijs: 101,875% van de nominale waarde (inclusief een commissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger).
Vervaldag: 6 mei 2016, of een looptijd van 5 jaar.
Looptijd

Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde in AUD op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of
onvermogen tot betaling door de emittent.
• De belegger zal elk jaar een coupon in AUD ontvangen van 6,125% (bruto).
• De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 6 mei van elk jaar en voor de eerste keer op 6 mei 2012.
• Het actuarieel brutorendement in AUD op basis van de uitgifteprijs bedraagt dus 5,684%.

Rendement

Financiële dienst: gratis bij betaalagent BNP Paribas Fortis in België.
Bewaring op Effectenrekening BNP Paribas Fortis: volgens het tarief dat van kracht is (zie onze brochure ”Tarifering van de voornaamste
effectenverrichtingen” die beschikbaar is in het agentschap of op de website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige info).
Kosten

Fiscaliteit

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België
Op de inkomsten uit schuldtitels 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 Prospectus, gedateerd op 12 augustus 2010, zijn supplementen, gedateerd op respectievelijk 16 september 2010 en 23 maart 2011,
en de Final Terms, gedateerd op 5 april 2011, zijn opgesteld in het Engels. Deze documenten zijn gratis te verkrijgen in elk kantoor van
BNP Paribas Fortis, telefonisch op 02 433 40 31 en op de site www.bnpparibasfortis.be/emissies

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.
De informatie opgenomen in deze brochure is niet opgesteld door N.V. Bank Nederlandse Gemeenten noch door aan haar verwante partijen. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
en aan haar verwante partijen of hun directeuren, kaderleden of agenten zijn niet verantwoordelijk met betrekking tot de correctheid, compleetheid of juistheid van zulke
informatie of een deel daarvan. Ze kunnen terzake niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is of zal zijn van het gebruik maken van de in deze
brochure opgenomen gegevens.
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