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NV BEKAERT SA
Nieuwe publieke uitgifte in EUR op 5 jaar
NV Bekaert SA lanceert een nieuwe lening in EUR met een jaarlijkse
bruto coupon van 5,30% en een looptijd van 5 jaar.

Bedrijfsprofiel van Bekaert
Bekaert bouwt haar activiteiten uit vanuit twee kerncompetenties: geavanceerde
metaaltransformatie en geavanceerde materialen en deklagen. De combinatie van deze
competenties maakt Bekaert uniek.
De strategie van Bekaert is gericht op duurzame rendabele groei. Daarom streeft de onderneming
naar markt- en technologisch leiderschap en speelt ze een toonaangevende rol in haar activiteiten
wereldwijd.
Klanten in meer dan 120 landen en uit de meest uiteenlopende sectoren opteren voor een
samenwerking met Bekaert. Zij kiezen voor de brede waaier van hoogtechnologische producten,
systemen en diensten die de onderneming aanbiedt. Meer dan 19.300 medewerkers zetten zich
hiervoor dagelijks in.
Voor het overgrote deel van haar producten gebruikt Bekaert walsdraad als basisgrondstof.
Uitgaande van walsdraad – een pinkdikke staaldraad in allerlei samenstellingen en kwaliteiten –
trekt de onderneming draden die bij elke stap dunner worden en steeds een gepaste thermische
behandeling krijgen. Op het vlak van deklaagtechnologie heeft de onderneming heel wat
competenties in huis die ze op verschillende materialen kan toepassen.
Bekaert concentreert zich voornamelijk op zogenaamde tussenproducten, maar houdt voortdurend
de vinger aan de pols bij eindgebruikers. Door te anticiperen op hun behoeften biedt de onderneming haar industriële klanten de oplossingen die hen voorsprong geven op hun markten.
De onderneming bouwt aan win-winrelaties met haar klanten gebaseerd op partnerschappen
tussen gelijken, uitgaande van wederzijds vertrouwen en begrip. Wereldwijd draagt Bekaert bij tot
meer toegevoegde waarde voor haar klanten en ook voor de eindgebruiker.
Bekaert producten vinden hun toepassing in een brede waaier van sectoren: automobiel, bouw,
textiel, glas, chemie, land- en tuinbouw, offshore, telecommunicatie, … Zowel voor Bekaert als voor
haar klanten is de aanwezigheid in al deze sectoren een troef.

Waarschuwing
Wij vestigen de aandacht van potentiële beleggers op het feit dat er geen rating bestaat voor deze
obligaties van de vennootschap Bekaert. De in deze lening geïnteresseerde beleggers dienen zich
bewust te zijn van het hogere risico dat hieraan verbonden is en moeten hun beslissing om erin te
beleggen nemen na onderzoek van de informatie in het door de CBFA goedgekeurde Prospectus.
Deze lening is een interessante opportuniteit voor wie zijn beleggingen wil spreiden.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

NV Bekaert SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

Rating van de emittent

Geen rating beschikbaar.

Totaal bedrag

100 miljoen EUR.

Effecten

- Coupures: 1.000 EUR.
- Gedematerialiseerde effecten, dus niet leverbaar (ISIN-code: BE0002160266).

Financiële dienst

Fortis Bank en Fintro in België, of elke andere financiële instelling waar de Obligaties in effectenrekening worden bijgehouden.
KBC Bank treedt op als Domiciliëringsagent.

Interesten

- De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn op 14 februari van elk jaar, en voor de eerste maal op
14 februari 2009.
- De belegger zal jaarlijks een brutocoupon ontvangen van 5,30%.
- Het brutorendement op de uitgifteprijs bedraagt dus 4,886%.

Vervaldag

14 februari 2013, wat overeenstemt met een looptijd van 5 jaar.

Uitgifte- en betalingsdatum

14 februari 2008.

Emissieprijs

101,80%.

Terugbetalingsprijs

100% op de vervaldag.

Notering

Deze lening zal noteren op Euronext Brussels.
Er is geen enkele waarborg voor de ontwikkeling van een actieve markt die toelaat de lening te verhandelen. De markt kan
beperkt en weinig liquide zijn en het is onmogelijk om koersen voorop te stellen waartegen de obligaties kunnen verhandeld
worden.
De belegger die zijn obligaties vóór de terugbetaling wil verkopen, zal ze tegen de marktprijs moeten verkopen. Deze transactie kan leiden tot een meer- of een minwaarde t.o.v. de nominale waarde van de obligaties.

Fiscaal regime voor
particuliere beleggers
in België

Op de inkomsten uit de obligaties zal 15% roerende voorheffing (RV) worden ingehouden.
De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers die fiscaal verblijfhouders zijn in België.

Kosten

- Bewaring van de obligaties op een Fortis-Effectenrekening1: gratis in 2008, daarna tegen het van kracht zijnde tarief.
- Taks op Beursverrichtingen bij aankoop of verkoop op de secondaire markt: 0,07% met een maximum van 500 EUR.
- Financiële dienstverlening: gratis bij Fortis Bank NV.

Prospectus

Deze Flash Invest heeft enkel een informatieve waarde en kan niet beschouwd worden als een beleggingsadvies.
De potentiële beleggers worden verzocht om de documenten uitgegeven bij deze emissie (zie hieronder) te raadplegen
alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

Ter beschikking aan
de loketten van elk Fortis
Bank-kantoor, door te
bellen naar het nummer
02/565 35 35 en op
www.bekaert.com en
www.fortisbanking.be

De beleggers worden verzocht het registratiedocument met betrekking tot de emittent, de nota met betrekking tot de
obligatie en de samenvatting, die samen het Prospectus vormen opgemaakt in het Nederlands en gedateerd op
8 januari 2008, aandachtig te lezen, en hun beslissing om te investeren in deze obligatie uitsluitend te baseren op de inhoud
ervan en in het bijzonder op de inhoud van de sectie “Risicofactoren”. Het Prospectus werd goedgekeurd door de CBFA
op 8 januari 2008. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting,
noch van de toestand van de vennootschap die ze verwezenlijkt.
Indien de beleggers dit nodig achten, kunnen ze bovendien een specialist in financieel en fiscaal advies raadplegen.

1 Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen kunnen aanrekenen.

INSCHRIJVINGEN
Openbaar bod tot inschrijving in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.
De inschrijvingsperiode loopt van 10 januari 2008 tot 11 februari 2008 (mogelijke vervroegde afsluiting).
U kunt inschrijven op die nieuwe lening via PC banking of Phone banking (op het nummer 078 05 05 01) of aan de loketten van
de Fortis Bank-kantoren. U kunt er het Prospectus bekomen, evenals op onze site www.fortisbanking.be/uitgiftes
Voor alle aanvullende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 02/433 40 31.
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