Parijs, 26 maart 2009

PERSBERICHT
Verduidelijking met betrekking tot de stemrechten
in het bezit van BNP Paribas
Er werd melding gemaakt in de pers van verklaringen dat BNP Paribas en juridische
entiteiten onder haar controle 9% van het kapitaal van Fortis verworven zouden
hebben met als doel door te wegen op de uitslag van de stemming op de algemene
vergaderingen van Fortis op 8 en 9 april.
BNP Paribas wenst die verklaringen die niet met de werkelijkheid stroken te
weerleggen.
BNP Paribas bezit op datum van 25 maart 2009 rechstreeks of via haar filialen
0,35%* van de door Fortis uitgegeven aandelen. Het zijn de enige stemrechten die
BNP Paribas controleert.
Daarnaast, en ook op datum van 25 maart 2009,bezitten investeringsfondsen die
beheerd worden door entiteiten van de groep BNP Paribas 0,23%* van het kapitaal
van Fortis. De stemrechten van deze aandelen worden op een onafhankelijke manier,
in overeenstemming met het beleid van die fondsen en met de van toepassing zijnde
reglementering uitgeoefend.
Over BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is een leidende Europese onderneming op het
gebied van bancaire en financiële diensten van wereldformaat en is één van de 6
grootste banken ter wereld naar de maatstaven van Standard & Poor's. De groep is
actief in 85 landen en telt meer dan 173.000 medewerkers onder wie 132.700 in
Europa. De groep bekleedt belangrijke posities in drie hoofdsegmenten: Corporate
and Investment Banking, Asset Management & Services en Retail Banking. Terwijl de
groep in geheel Europa is vertegenwoordigd in alle zakelijke activiteiten vormen
Frankrijk en Italië de twee thuismarkten voor Retail Banking. BNP Paribas is ook sterk
aanwezig in de Verenigde Staten en heeft sterke posities in Azië en de opkomende
markten.
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* op basis van 2.516.657.248 aandelen die het kapitaal van Fortis vertegenwoordigen.

