Parijs, 12 mei 2010

Persbericht
__________________________

Dividend BNP Paribas 2009
De algemene aandeelhoudersvergadering van BNP Paribas heeft in haar bijeenkomst van 12 mei
2010 in Parijs het dividend voor het boekjaar 2009 goedgekeurd, met name 1,50 euro per
aandeel. De vergadering besliste eveneens dat elke aandeelhouder die gewone aandelen bezit,
kan kiezen om de betaling van het dividend contant of in nieuwe gewone aandelen van de
vennootschap te ontvangen.
De Raad van Bestuur heeft aan de algemene vergadering de mogelijkheid voorgesteld om het
dividend uit te keren in aandelen om zo het eigen vermogen van de vennootschap verder te
versterken.
De uitgifteprijs van de nieuwe gewone aandelen die zullen worden verstrekt als
dividendbetaling, is vastgelegd op 45,87 euro. Deze prijs komt overeen met 90% van het
gemiddelde van de openingskoersen tijdens de twintig beurssessies onmiddellijk voorafgaand
aan de dag waarop werd besloten om het dividend uit te keren, na aftrek van het nettobedrag van
het dividend, en naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde eurocent.
De datum ex-dividend is vastgesteld op 19 mei 2010.
Het dividend van het boekjaar 2009, bepaald aan de hand van de posities op 18 mei 2010 ’s
avonds, zal worden uitgekeerd op 15 juni 2010.
De gewone aandelen die worden uitgegeven als dividendbetaling, zullen opbrengsten opleveren
vanaf 1 januari 2010 en er zal worden aangevraagd ze toe te laten tot de handel op NYSE
Euronext Parijs vanaf 15 juni 2010. Ze hebben dezelfde rechten en beperkingen als de gewone
aandelen in omloop, zoals beschreven in de statuten van de vennootschap en het

referentiedocument en financieel jaarverslag voor 2009, die (in het Engels en het Frans)
beschikbaar zijn op de website van de vennootschap (www.bnpparibas.com).

De houders van gewone aandelen van de vennootschap kunnen voor het volledige
dividendbedrag dat hen toekomt kiezen tussen een contante uitbetaling van het dividend of een
uitbetaling in nieuwe gewone aandelen en die keuze van 19 mei 2010 tot en met 4 juni 2010
kenbaar maken aan hun bankinstellingen. Na afloop van deze termijn zal het dividend enkel nog
contant kunnen worden uitbetaald.
Indien het bedrag van de dividenden waarvoor de optie wordt uitgeoefend, niet overeenkomt met
een geheel aantal aandelen, zal de aandeelhouder het naar boven afgeronde aantal aandelen
kunnen verkrijgen door, op de datum waarop hij/zij zijn/haar optie zal uitoefenen, het contante
verschil te storten of, omgekeerd, het naar beneden afgeronde aantal aandelen bekomen, samen
met een bijbetaling in contanten.

Dit persbericht wordt slechts ter informatie uitgegeven en vormt geen aanbod voor de aankoop van
financiële effecten. Dit persbericht of elk ander document inzake de uitbetaling van het dividend in
aandelen zal slechts conform de plaatselijk geldende wetten en reglementeringen buiten Frankrijk kunnen
worden verspreid, en zal geen aanbod van financiële effecten kunnen vormen in de landen waarin een
dergelijk aanbod een schending zou vormen van de geldende plaatselijke wetgeving. De mogelijkheid om
het dividend krachtens het boekjaar 2009 in aandelen uitbetaald te krijgen, geldt niet voor de
aandeelhouders die wonen in een land waarin het voor een dergelijke optie nodig zou zijn om een
toelating te laten registreren of te verkrijgen bij plaatselijke beursautoriteiten; aandeelhouders die buiten
Frankrijk zijn gevestigd, moeten zich informeren over eventuele plaatselijke beperkingen en die naleven;
orders uit deze landen zullen niet worden aanvaard. Deze mogelijkheid staat open voor aandeelhouders
die in een lidstaat van de Europese Gemeenschap wonen of die een partij vormen in het akkoord over de
Europese Economische Ruimte of in de Verenigde Staten van Amerika. De aandeelhouders moeten zich
informeren over de voorwaarden en gevolgen van een dergelijke mogelijkheid die van toepassing kunnen
zijn krachtens de plaatselijke wet. Wanneer ze beslissen om al dan niet gebruik te maken van deze
mogelijkheid voor de storting van het dividend in aandelen, moeten de aandeelhouders rekening houden
met de risico's die gepaard gaan met een belegging in aandelen.

