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 FORTIS BANK EN AGEAS 
HANDELEN DE CASHES 

(GEDEELTELIJK) AF
Uitvoering is afhankelijk van de minimale 
acceptatiegraad van het bod in contanten op de 
CASHES door BNP Paribas  

 
  

  

 

 

Fortis Bank en Ageas bereiken een akkoord over de (gedeeltelijke) afwikkeling van 
RPN / RPN(I) en de inkoop van het Tier 1-instrument dat grotendeels in handen is 
van Ageas. 

Als onderdeel van de overeenkomst kondigt BNP Paribas (de “Bieder”) vandaag de 
lancering aan van een openbaar bod in contanten (het “Bod”) op de uitstaande 
€3.000.000.000 Convertible And Subordinated Hybrid Equity-linked Securities 
(“CASHES”) uitgegeven door Fortis Bank nv in december 2007, met Fortis NV (nu 
ageas NV) en Fortis N.V. (nu ageas n.v., dat samen met ageas NV “Ageas” vormt) 
optredend als mede schuldenaars van de CASHES (ISIN: BE0933899800 / Common 
Code: 033483384 / SEDOL: B29R5X3).  

De Bieder behoudt zich het recht voor het Bod te schrappen en de aangeboden 
CASHES niet te kopen als minder dan 50% van het gecumuleerde bedrag aan 
uitgegeven en uitstaande CASHES tijdens de biedperiode, die eindigt op 30 januari 
2012, wordt aangeboden. 

Fortis Bank garandeert om, na de afronding van een succesvol Bod, de Redeemable 
Perpetual Cumulative Coupon Debt Securities (ISIN BE0117584202) uitgegeven in 
2001 (Tier 1) in te kopen op de volgende ‘call date’.  

De eenmalige, negatieve impact van deze transactie op de resultatenrekening 
bedraagt maximum EUR 120 miljoen.  
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Dit bod biedt beleggers een kortstondige opportuniteit door liquiditeiten te 
verschaffen aan de bezitters van CASHES, een eeuwigdurend, niet terugbetaalbaar 
instrument, en dat heel weinig liquide is op de secundaire markt.  

Meer informatie over het Bod is beschikbaar op de internetsite van BNP Paribas op 
http://invest.bnpparibas.com  

 

Perscontact: +32 (0)2 565 35 84 

 
 
BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan 
particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied 
van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen met AG Insurance, de grootste verzekeraar in België. De 
bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke 
en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas. 
 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) behoort wereldwijd tot de banken met de beste ratings*. De Groep heeft 
vestigingen in meer dan 80 landen en meer dan 200.000 medewerkers, waarvan meer dan 160.000 in Europa. Het is 
toonaangevend in zijn drie kernactiviteiten: Retail Banking, Investment Solutions en Corporate & Investment Banking. 
De groep heeft vier thuismarkten voor retail banking in Europa: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. BNP Paribas 
ontplooit ook zijn geïntegreerde model in de zone Europa-Middellandse Zeegebied en heeft een belangrijk netwerk in 
de Verenigde Staten. BNP Paribas Personal Finance is nummer één in kredieten aan particulieren in Europa. Ook voor 
Corporate & Investment Banking en Investment Solutions is BNP Paribas leidend in Europa en neemt de groep steeds 
sterker wordende posities in Azië in.  
*AA- rating door Standard & Poor's. 
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