Supplement

FLASH
INVEST
31.10.2012

Gemeenschappelijk supplement bij de twee Flash Invests van oktober 2012, respectievelijk gewijd aan:
✔ BNP Paribas (FR) USD Chinese Yuan Participation Note 2015 – Serie 15238 - ISIN-code: XS0832432107;
✔ BNP Paribas (FR) USD Capped Call Note Linked to Gold 2018/2 – Serie 15265 - ISIN-code: XS0835670745.

Als gevolg van de ratingverlaging van de langetermijnschuld van BNP Paribas SA, aangekondigd door het ratingbureau Standard &
Poor’s (S&P) op 25 oktober 2012, werd de informatie van de hierboven vermelde Flash Invest gewijzigd voor wat betreft het onderdeel
’Rating (vooruitzichten) van de garant’. U vindt dit onderdeel onder de rubriek ’Belangrijkste kenmerken van deze uitgifte’ op de
laatste pagina van de Flash Invest. Gelieve deze rubriek te lezen als volgt:

Rating (vooruitzichten) van de garant:
A+

Negative outlook bij S&P. Deze ’negatieve vooruitzichten’ geven aan dat S&P oordeelt dat de rating binnen een periode
van 1 tot 2 jaar andermaal naar beneden bijgesteld kan worden.

Een rating ’A’ geeft aan dat de obligatie gevoeliger zou kunnen zijn voor een verslechtering van de economische
omstandigheden dan obligaties met een hogere rating. Het vermogen van de uitgever om zijn financiële verplichtingen na te
komen, wordt evenwel beschouwd als ’krachtig’.
De ratings toegekend door Moody’s en door Fitch blijven onveranderd.
Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of behouden van de effecten van
de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.
De ratingwijziging aangekondigd door S&P gaf aanleiding tot een vierde Supplement, gedateerd 31 oktober 2012, bij het
Basisprospectus, gedateerd 1 juni 2012, bij het eerste Supplement, gedateerd 22 juni 2012, bij het tweede Supplement,
gedateerd 7 augustus 2012, en bij het derde Supplement, gedateerd 14 september 2012.
Deze documenten zijn beschikbaar op www.bnpparibasfortis.be/emissies
Als gevolg van de ratingwijziging aangekondigd door S&P, geldt voor de beleggers die ingetekend hebben op de hierboven
vermelde Notes, gedurende twee dagen een recht tot terugtrekking van hun order: van 31 oktober 2012 om 9 u. tot
2 november 2012 om 17 u.

Dit document dient samen met de Flash Invest van de hierboven vermelde Notes
te worden gelezen en mag niet afzonderlijk circuleren.
De bijgewerkte ratings kunnen worden geraadpleegd op volgende website:
http://www.bnpparibasfortis.com/ne/pid1928/ratings-bankentiteiten.html
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