SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS
Goedkeuring nr. 09-275 van de AMF (Autorité des marchés financiers) van 28 september 2009
Bericht aan de lezers
Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. Iedere beslissing om te beleggen in de
effecten die het voorwerp uitmaken van de verrichting moet gebaseerd zijn op de bestudering van het volledig e
Prospectus. Wanneer bij een rechtbank een vordering aanhangig wordt gemaakt met betrekking tot de informatie
opgenomen in het Prospectus moet de eisende partij, overeenkomstig de nationale wetgeving van de Lidstaten van
de Europese Gemeenschap of partijen bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, eventueel
de kosten voor de vertaling van het Prospectus dragen voor de rechtsvordering wordt ingesteld. De personen die de
samenvatting hebben opgesteld, en in voorkomend geval de vertaling daarvan, zijn enkel burgerrechtelijk
aansprakelijk als de inhoud van de samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de
andere delen van het Prospectus wordt gelezen.
A. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE EMITTENT
Naam, activiteit en
nationaliteit

BNP PARIBAS, kredietinstelling naar Frans recht.

Overzicht van de
activiteiten

BNP PARIBAS is de moedervennootschap van de groep BNP PARIBAS (de “Groep”),
een Europese leider inzake het verstrekken van bank- en financiële diensten. De Groep
bezit een van de grootste internationale netwerken, en is aanwezig in 80 landen. BNP
PARIBAS heeft sleutelposities in de drie domeinen waarin zij actief is:
− Retail Banking
− Investment Solutions
− Corporate and Investment Banking (CIB)
De recente overname van Fortis Bank versterkt de Retail Banking activiteiten in België en
in Luxemburg alsook de Investment Solutions en Corporate and Investment Banking
activiteiten.
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Geselecteerde
financiële informatie

Verkorte balans
31 december 2008

In miljoenen euro
ACTIVA
Financiële instrumenten in marktwaarde per resultaat
Activa beschikbaar voor verkoop
Leningen en schuldvorderingen ten opzichte van
kredietinstellingen
Leningen en schuldvorderingen ten opzichte van
cliënteel
Financiële activa gehouden tot de vervaldag
Immateriële en materiële vaste activa
Goodwill
Andere activa
TOTALE ACTIVA
PASSIVA
Financiële instrumenten in marktwaarde per resultaat
Schulden tegenover kredietinstellingen
Schulden tegenover cliënteel
Schulden vertegenwoordigd door een effect
Technische provisies van
verzekeringsmaatschappijen
Achtergestelde schulden
Andere passiva
Totale schulden

30 juni 2009

1.192.271
130.725
69.153

1.003.088
121.598
67.044

1.010.587
205.823
114.139

494.401

471.577

704.751

14.076
26.537
10.918
137.470
2.075.551
0

14.770
22.648
10.232
106.236
1.817.193
0

14.059
30.540
10.738
198.685
2.289.322
0

1.054.802
186.187
413.955
157.508
86.514

860.834
184.397
357.680
145.123
89.922

891.196
240.548
606.318
212.361
92.844

18.323
99.294
2.016.583

18.126
94.978
1.761.060

29.466
141.665
2.214.398

58.968

56.133

74.924

2.075.551

1.817.193

2.289.322

Totaal geconsolideerd eigen vermogen
TOTAAL PASSIVA

30 juni 2008

Verkorte resultatenrekening
Boekjaar 2008

Netto bankresultaat
Algemene exploitatiekosten
Risicokost
Exploitatieresultaat
Andere resultaten buiten exploitatie
Resultaat vóór belasting
Belasting op winsten
Netto resultaat
Minderheidsbelangen
Netto resultaat, Groep

1ste semester
2008

27.376
(18.400)
(5.752)
3.224
700
3.924
(472)
3.452
431
3.021

1ste semester
2009

14.912
(9.457)
(1.208)
4.247
502
4.749
(1.016)
3.733
247
3.486

Solvabiliteitsratio’s
30/06/2008
11,0%
7,6%

Globale solvabiliteitsratio
Ratio Tier One
Ratings
Moody’s

Aa1

S&P

AA

Fitch

AA

31/12/2008
11,1%
7,8%

30/06/2009
13,4%
9,3%

Rating herzien op 16 januari 2009 – negatief
vooruitzicht
Rating bevestigd op 17 augustus 2009 – negatief
vooruitzicht
Rating bevestigd op 9 juli 2009 – negatief
vooruitzicht
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19.470
(11.166)
(4.171)
4.133
327
4.460
(1.034)
3.426
264
3.162

Overzichtstabel van
het eigen vermogen
en de schulden

Samenvattende tabel van het eigen vermogen en de schuldenlast per 30 juni 2009
SCHULDEN
M€
Schulden vertegenwoordigd door effecten en achtergestelde schulden
301.008
uitgegeven door de onderneming
Schulden vertegenwoordigd door een effect in marktwaarde per resultaat
59.181
Schulden vertegenwoordigd door een niet-achtergesteld effect
212.361
Schulden vertegenwoordigd door een achtergesteld en terugbetaalbaar effect
26.163
Schulden vertegenwoordigd door een achtergesteld effect van onbepaalde duur
3.303
EIGEN VERMOGEN (zonder resultaat voor de periode)
M€
Maatschappelijk kapitaal
2.509
Reserves
60.723
Latente of uitgestelde winsten en verliezen
-1.532
Eigen vermogen van de groep (zonder resultaat voor de periode)
61.700
Totaal eigen vermogen en schulden
362.708
NETTO FINANCIËLE SCHULDEN
M€
Schulden vertegenwoordigd door effecten uitgegeven door de onderneming
301.008
met resterende looptijd van minder dan 1 jaar
172.285
met resterende looptijd van meer dan 1 jaar
123.200
van onbepaalde duur
5.523
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen
17.715
Rekeningen en leningen op termijn
29.049
Rekeningen en toekenning van leningen op termijn
-11.334
Vermogen en vermogensequivalent
60.865
Kas, centrale banken, CCP
-47.829
Zichtrekeningen met een vervaldag op minder dan 1 jaar bij kredietinstellingen 108.694
Netto financiële schulden
379.588

Samenvatting van de
belangrijkste
risicofactoren die
eigen zijn aan de
Vennootschap en
haar activiteiten

De belangrijkste risicofactoren zijn nader omschreven op de pagina’s 126 tot 166 en 248
tot 272 van het Referentiedocument (Document de Référence) en op pagina 64 van de
Tweede Actualisering (Deuxième Actualisation); zij bevatten meer bepaald de volgende
belangrijkste risicofactoren:
de verslechtering van de marktvoorwaarden en de onzekerheid wat betreft de
doeltreffendheid van de maatregelen die werden genomen door de regeringen en de
toezichthouders in Frankrijk en wereldwijd met het oog op het stabiliseren van het
financiële systeem;
de marktschommelingen en de volatiliteit stellen de Vennootschap bloot aan belangrijke
verliesrisico’s in het kader van haar trading- en beleggingsactiviteiten;
de Vennootschap zou ertoe kunnen worden bewogen haar provisies in belangrijke mate te
verhogen of zou een tekort aan provisies kunnen vaststellen;
het is mogelijk dat de Vennootschap minder makelaarscommissie en commissies uit
andere activiteiten genereert in geval van een achteruitgang van de markten;
een langere periode van achteruitgang van de markten kan de liquiditeit verminderen en de
overdracht van activa bemoeilijken;
de activiteiten van de Vennootschap zijn blootgesteld aan het risico van een belangrijke
schommeling van de interestvoeten;
de Vennootschap zou kunnen worden geconfronteerd met falingen of malversaties van
andere instellingen in de financiële sector;
de activiteiten van de Vennootschap zijn blootgesteld aan het risico van een onderbreking
van of defect aan de computersystemen;
de Vennootschap is onderworpen aan een aanzienlijke reglementering in de landen en
regio’s waarin zij haar activiteiten uitoefent en haar activiteit zou kunnen worden
beïnvloed door wijzigingen in de reglementering;
het is mogelijk dat de dekkingsstrategieën die de Vennootschap heeft voorzien niet blijken
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te werken;
het externe groeibeleid van de Vennootschap houdt risico’s in, in het bijzonder risico’s met
betrekking tot de integratie van de overgenomen entiteiten, en het is mogelijk dat de Bank
de uit haar overnames verwachte winsten niet realiseert.
Perspectieven

Op basis van de informatie waarover de Vennootschap beschikt op de datum van dit
Prospectus, zouden de activiteit en de resultaten van het derde kwartaal, voor elk van de
drie grote activiteitsdomeinen van de Groep, geen belangrijke afwijking moeten vertonen
in vergelijking met het voorgaande kwartaal afgezien van de gebruikelijke
seizoensgebonden fenomenen.

B. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VERRICHTING
Reden van de uitgifte en aanwending
van de opbrengst ervan

De opbrengst van de uitgifte zal volledig worden aangewend voor de
wederinkoop van de preferente aandelen in het bezit van de Société de
Prise de Participation de l’État. Zie paragraaf 3.4.

Aantal nieuwe uit te geven aandelen

107.644.076 gewone aandelen.

Inschrijvingsprijs van de nieuwe
aandelen

40 euro per aandeel, volledig vol te storten in contanten bij de
inschrijving, waarvan 2 euro nominale waarde en 38 euro
uitgiftepremie.

Bruto-opbrengst van de uitgifte

4.305.763.040 euro.

Geraamde netto-opbrengst van de
uitgifte

Ongeveer 4.195,8 miljoen euro.

Genotsrecht met betrekking tot de
nieuwe aandelen

Onmiddellijk genotsrecht.

Voorkeurrecht

De houders van voorkeurrechten zullen kunnen inschrijven:
●
op niet-reduceerbare wijze a rato van één nieuw aandeel voor
10 bestaande gewone aandelen in hun bezit. 10 voorkeurrechten
zullen recht geven op inschrijving op één nieuw aandeel tegen de
prijs van 40 euro per aandeel;
●
en, op reduceerbare wijze, op het aantal nieuwe aandelen dat zij
zouden wensen bovenop het aantal dat hen toekomt uit hoofde
van de uitoefening op niet-reduceerbare wijze van hun rechten.
De preferente aandelen (aandelen van categorie B) hebben geen
voorkeurrecht.

Theoretische waarde van het
voorkeurrecht

1,51 euro (op basis van de slotkoers van het aandeel BNP PARIBAS
op 28 september 2009, d.i. 56,57 euro).

Notering van de nieuwe aandelen

Op Euronext Paris, vanaf de uitgifte ervan voorzien voor 26 oktober
2009, op dezelfde lijn als de bestaande gewone aandelen van de
Vennootschap (code ISIN FR0000131104).

Voornemen tot inschrijving van de

Per brief van 28 september 2009 heeft de Groep AXA zich ertoe
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belangrijkste aandeelhouders

verbonden om op niet-reduceerbare wijze in te schrijven op deze
kapitaalverhoging voor het geheel van de voorkeurrechten verbonden
aan de aandelen BNP PARIBAS die vandaag in haar bezit zijn (d.i.
55.949.502 aandelen BNP PARIBAS).

Lock-up

180 dagen te rekenen vanaf 28 september 2009. Zie paragraaf 5.4.3.

Underwriting

Garantie verstrekt door een bankensyndicaat onder leiding van BNP
PARIBAS als Global Coordinator en bestaande uit BNP PARIBAS en
HSBC als Joint Bookrunners en CALYON als Co-Bookrunner,
overeenkomstig een underwriting agreement ondertekend op 28
september 2009. Deze garantie is geen “garantie de bonne fin” in de
zin van artikel L. 225-145 van het Franse wetboek van koophandel
(Code de commerce). De underwriting agreement zal kunnen worden
ontbonden in bepaalde omstandigheden. (Zie paragraaf 5.4.3).

Samenvatting van de belangrijkste aan de verrichting verbonden marktrisicofactoren die een aanzienlijke
invloed kunnen hebben op de aangeboden effecten
•

De markt voor voorkeurrechten zou slechts een beperkte liquiditeit kunnen bieden en onderworpen zijn aan een
grote volatiliteit.

•

Aandeelhouders die zouden beslissen hun voorkeurrechten niet uit te oefenen, zouden kunnen worden
geconfronteerd met een dilutie van hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

•

De marktprijs van de aandelen van de Vennootschap zou kunnen schommelen en dalen beneden de
inschrijvingsprijs van de aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de voorkeurrechten.

•

Volatiliteit van de aandelen van de Vennootschap.

•

De verkoop van aandelen van de Vennootschap of voorkeurrechten zou zich op de markt kunnen voordoen,
ofwel tijdens de inschrijvingsperiode in geval van voorkeurrechten, ofwel tijdens of na de inschrijvingsperiode
in geval van aandelen, en zou een nadelig effect kunnen hebben op de marktprijs van het aandeel van de
Vennootschap of op de waarde van de voorkeurrechten.

•

In geval van daling van de marktprijs van de aandelen van de Vennootschap, zouden de voorkeurrechten in
waarde kunnen verminderen.

•

De underwriting agreement zou kunnen worden ontbonden. Bijgevolg zouden de beleggers die voorkeurrechten
hebben verworven een verlies kunnen lijden gelijk aan de aankoopprijs van deze rechten.
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C. VERDELING VAN HET KAPITAAL EN INVLOED VAN DE UITGIFTE
Aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap op 25 september 2009

% gewoon kapitaal*

% totaal kapitaal

% stemrechten**

0,0%

14,8%

0,0%

11,6%

9,9%

11,6%

Groothertogdom Luxemburg

1,2%

1,0%

1,2%

AXA

5,2%

4,4%

5,2%

Werknemers (in Frankrijk en in het
buitenland)

6,4%

5,5%

6,4%

68,6%

58,4%

68,6%

Individuele aandeelhouders

6,1%

5,2%

6,1%

Diversen et niet geïdentificeerden

1,0%

0,8%

1,0%

100,00%

100,00%

100,00%

Société de Prise de Participation de l’Etat
Belgische Staat (via FPIM)

Institutionele beleggers

Totaal

* Op basis van de verdeling van het kapitaal op 30 juni 2009, aangepast om rekening te houden met de uitgifte van 9.000.000 aandelen voor de
kapitaalverhoging voorbehouden voor de werknemers, gerealiseerd op 10 juli 2009, de uitgifte van 497.284 aandelen ingevolge de uitoefening
van aandelenopties tussen 30 juni 2009 en 31 augustus 2009 en de kapitaalvermindering door de annulering van 219.294 eigen aandelen beslist
op 3 augustus 2009 en gerealiseerd op 10 september 2009.
** Op basis van het totale aantal gewone aandelen op 25 september 2009.

Dilutie
Invloed van de uitgifte op de deelneming in het eigen vermogen
Ter informatie, de invloed van de uitgifte op de deelneming in het geconsolideerd eigen vermogen van de groep per
gewoon aandeel (berekeningen gemaakt op basis van het geconsolideerd eigen vermogen van de groep (deel van de
gewone aandelen) per 30 juni 2009 zoals blijkt uit de geconsolideerde jaarrekening per 30 juni 2009, aangepast om
rekening te houden met de uitgifte van 9.000.000 aandelen in het kader van de kapitaalverhoging voorbehouden
voor werknemers gerealiseerd op 10 juli 2009, en de uitgifte van 272.280 aandelen ingevolge de uitoefening van
aandelenopties tussen 30 juni 2009 en 31 augustus 2009 – en het aantal aandelen waaruit het maatschappelijk
kapitaal van de Vennootschap op 31 augustus 2009 bestaat na aftrek van de eigen aandelen en de aandelen gehouden
door dochtervennootschappen van de Vennootschap, hetzij 4.280.989 aandelen), is als volgt:

Vóór uitgifte van de nieuwe aandelen ingevolge deze kapitaalverhoging.................
Na uitgifte van 107.644.076 nieuwe aandelen ingevolge deze
kapitaalverhoging ......................................................................................................
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Deelneming in het eigen
vermogen per gewoon aandeel
(in euro)
NietGedilueerd(1)
gedilueerd
48,2
48,4
47,4

47,6

Na uitgifte van 109.155.044 nieuwe aandelen ingevolge deze
kapitaalverhoging (2) ...................................................................................................
(1)

(2)

Niet van
toepassing

47,6

Uitgaande van de uitoefening van alle aandelenopties en de definitieve verwerving van alle gratis aandelen
waarvan de verwervingsperiode loopt.
In geval van uitoefening uiterlijk op 6 oktober 2009 om 23u59 (Parijse tijd) van alle aandelenopties, zonder
aandelenoptieplannen waarvan de uitoefenperiode aanvangt na deze datum (die enkel uitoefenbaar zijn in
geval van overlijden), en plannen inzake de gratis toekenning van aandelen waarvan de verwervingsperiode
loopt (die enkel kunnen resulteren in de toekenning van nieuwe aandelen in geval van overlijden).

Invloed van de uitgifte op de toestand van de aandeelhouder
Ter informatie, de invloed van de uitgifte op de deelneming in het kapitaal van een aandeelhouder die 1% bezit van
de gewone aandelen van de Vennootschap vóór de uitgifte en hier niet op inschrijft (op basis van het aantal aandelen
waaruit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op 31 augustus 2009 bestaat), is als volgt:
Deelneming van de
aandeelhouder
(in % van de gewone aandelen)
NietGedilueerd(1)
gedilueerd
Vóór uitgifte van de nieuwe aandelen ingevolge deze kapitaalverhoging.................
1%
0,97%
Na uitgifte van 107.644.076 nieuwe aandelen ingevolge deze
kapitaalverhoging ......................................................................................................
0,91%
0,89%
Na uitgifte van 109.155.044 nieuwe aandelen ingevolge deze
Niet van
0,89%
kapitaalverhoging (2) ...................................................................................................
toepassing
(1)

(2)

Uitgaande van de uitoefening van alle aandelenopties en de definitieve verwerving van alle gratis aandelen
waarvan de verwervingsperiode loopt.
In geval van uitoefening uiterlijk op 6 oktober 2009 om 23u59 (Parijse tijd) van alle aandelenopties, zonder
aandelenoptieplannen waarvan de uitoefenperiode aanvangt na deze datum (die enkel uitoefenbaar zijn in
geval van overlijden), en plannen inzake de gratis toekenning van aandelen waarvan de verwervingsperiode
loopt (die enkel kunnen resulteren in de toekenning van nieuwe aandelen in geval van overlijden).

Invloed van de uitgifte op de solvabiliteitsratio van de groep
De kapitaalverhoging zal een positieve invloed hebben op de ratio Tier 1 van de Groep, in de orde van 64 bps ten
opzichte van de ratio Tier 1 per 30 juni 2009.
In combinatie met de wederinkoop van de preferente aandelen waarop door de Société de Prise de Participation de
l’Etat op 31 maart 2009 is ingeschreven, zal deze verrichting een marginale invloed hebben op de ratio Tier 1
(ongeveer 14 bps ten opzichte van 30 juni 2009). De pro forma ratio Tier 1 per 30 juni 2009 blijft aldus boven de
9%.
D. PRAKTISCHE INFORMATIE
Indicatieve kalender in verband met de kapitaalverhoging
28 september 2009

Ondertekening van de underwriting agreement.

28 september 2009

Goedkeuring door de AMF van het Prospectus.

29 september 2009

Verspreiding van een persbericht van de Vennootschap dat de belangrijkste
kenmerken beschrijft van de kapitaalverhoging alsook de modaliteiten voor de
terbeschikkingstelling van het Prospectus.
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29 september 2009

Verspreiding door Euronext Paris van de uitgiftenota.

30 september 2009

Opening van de inschrijvingsperiode – Afsplitsing en aanvang van de
verhandeling van de voorkeurrechten op Euronext Paris.

1 oktober 2009

Publicatie van de samenvatting van het Prospectus in de nationale pers.

7 oktober 2009

Aanvang van de opschortingsperiode van de uitoefening van de aandelenopties.

13 oktober 2009

Afsluiting van de inschrijvingsperiode – Einde van de notering van de
voorkeurrechten.

22 oktober 2009

Verspreiding van een persbericht van de Vennootschap met aankondiging van het
resultaat van de inschrijvingen.

22 oktober 2009

Verspreiding door Euronext Paris van de nota inzake de toelating van de nieuwe
aandelen met aanduiding van het uiteindelijke bedrag van de kapitaalverhoging en
aanduiding van de verdeelsleutel met betrekking tot de reduceerbare
inschrijvingen.

26 oktober 2009

Uitgifte van de nieuwe aandelen – Betaling – Afgifte.

26 oktober 2009

Notering van de nieuwe aandelen.

30 oktober 2009

Herneming van de mogelijkheid tot de uitoefening van aandelenopties.

Landen in dewelke het bod zal worden opengesteld voor het publiek
Het bod zal worden opengesteld voor het publiek in Frankrijk.
Het bod zal eveneens worden opengesteld voor het publiek in Italië, België, Luxemburg, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk.
Het bod zal eveneens worden opengesteld voor het publiek in Zwitserland via een procedure van wederzijdse
herkenning.
Het bod zal in geen enkel ander land worden opengesteld voor het publiek, en zal niet voor het publiek
worden opengesteld in Italië, België, Luxemburg, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk vooraleer het
Prospectus is gepaspoort overeenkomstig de Richtlijn 2003/71/EG van 4 november 2003 (de
“Prospectusrichtlijn”) zoals omgezet in elk van deze landen.
Op de datum van dit Prospectus is het bod niet opengesteld voor het publiek in Zwitserland. Het wordt
voorzien om het bod later open te stellen voor het publiek in Zwitserland.
De verspreiding van het Prospectus, de uitoefening van de voorkeurrechten of de verkoop van de nieuwe
aandelen en de voorkeurrechten of de inschrijving op de nieuwe aandelen kan, in bepaalde landen,
waaronder de Verenigde Staten, het voorwerp uitmaken van een specifieke reglementering. Personen in het
bezit van een exemplaar van het Prospectus dienen zich op de hoogte te stellen van de eventuele lokale
beperkingen en dienen te handelen in overeenstemming daarmee.
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Procedure voor de uitoefening van het voorkeurrecht
Om hun voorkeurrechten uit te oefenen, moeten de houders een verzoek indienen bij hun erkende financiële
tussenpersoon op enig ogenblik tijdens de periode vanaf 30 september 2009 tot en met 13 oktober 2009 en de
overeenkomstige inschrijvingsprijs betalen. Niet-uitgeoefende voorkeurrechten zullen van rechtswege nietig zijn op
het einde van de inschrijvingsperiode, hetzij op 13 oktober 2009 bij de sluiting van de beurs.
Financiële tussenpersonen
Aandeelhouders in het bezit van aandelen geregistreerd op naam (au nominatif administré) of aan toonder:
inschrijvingen zullen worden aanvaard tot 13 oktober 2009 door de financiële tussenpersonen, houders van hun
rekening.
Aandeelhouders van zuivere aandelen op naam (au nominatif pur): inschrijvingen zullen worden aanvaard door
BNP PARIBAS Securities Services, GCT, immeuble Tolbiac, 75450 Parijs cedex 09, Frankrijk, tot en met 13
oktober 2009.
De centrale bewaarnemer belast met het opstellen van het certificaat inzake de inbewaargeving van fondsen, die akte
neemt van de realisatie van de kapitaalverhoging: BNP PARIBAS Securities Services GCT, immeuble Tolbiac,
75450 Parijs cedex 09, Frankrijk.
Global Coordinator, Joint Bookrunners, Co-Bookrunner en Joint Lead Managers.
De Global Coordinator is BNP PARIBAS.
De Joint Bookrunners zijn BNP PARIBAS en HSBC.
De Co-Bookrunner is CALYON.
De Joint Lead Managers zijn Banca IMI, Citi, CREDIT SUISSE, Goldman Sachs International, J.P. Morgan,
Lazard-NATIXIS, Société Générale Corporate Investment Banking en UniCredit Group (Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG).
Contactpersoon voor beleggers
Béatrice Belorgey
Verantwoordelijke Investor Relations
3, rue d’Antin, 75002 Parijs, Frankrijk
+33 (0)1 40 14 63 58
http://invest.bnpparibas.com/
Terbeschikkingstelling van het Prospectus
Het Prospectus is kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel van BNP PARIBAS, 16 boulevard des
Italiens, 75009 Parijs, Frankrijk, op de website van de Vennootschap (www.bnpparibas.com) en op de website van
de AMF (www.amf-france.org) alsook bij de hierboven vermelde financiële instellingen.
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