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FORTIS LUXEMBOURG FINANCE
Lening “PHOENIX NOTE ON DEXIA”
Dexia, een op zijn minst interessant bankaandeel
De Belgisch-Franse bankgroep Dexia behoort tot de 20 grootste financiële instellingen van de
eurozone. Hoewel de groep ook te lijden had van de subprime-crisis, profiteert FSA, de kredietverzekeraar van Dexia in de Verenigde Staten, van de crisis bij zijn concurrenten.
De onderliggende winst van de andere afdelingen (financiële diensten aan openbare besturen,
het retail-netwerk en vermogensbeheer) boekte een mooie vooruitgang in 2007. Voeg hierbij de
herhaling van vroegere doelstellingen (groei en inkoop van eigen aandelen) en een zeer aantrekkelijke valorisatie, en u begrijpt waarom het aandeel Dexia op zijn minst interessant is.
(Bron: Retail & Private Banking Research, Fortis.)
Wist u dat er een originele manier bestaat om uw voordeel te halen uit het verhoopte herstel van het
aandeel Dexia? Fortis stelt u de PHOENIX NOTE ON DEXIA voor.
Dankzij de nieuwe gestructureerde lening van Fortis Luxembourg Finance kan de belegger mikken
op een rendement dat gevoelig hoger is dan dat van de markt, op voorwaarde dat hij zich bewust is
van de mogelijkheid dat hij slechts een deel van zijn oorspronkelijk kapitaal terugkrijgt op de
vervaldag. Zonder rechtstreeks te beleggen in aandelen van Dexia en er niet meer van te
verlangen dan dat de koers stabiel blijft.

Een potentieel hoog rendement tegen een berekend risico
De PHOENIX NOTE ON DEXIA uitgegeven door Fortis Luxembourg Finance, koppelt zijn rendement aan
het verloop van het aandeel Dexia. Het verloop van dit aandeel ten opzichte van zijn startniveau dat
bij de uitgifte werd vastgelegd, zal bepalen
• of er al dan niet een jaarlijkse coupon van 11% bruto wordt uitgekeerd;
• of er al dan niet een vervroegde terugbetaling van de lening is;
• welk het eindbedrag zal zijn bij een terugbetaling op de eindvervaldag.
Om over te gaan tot een vervroegde terugbetaling volstaat het dat op een van de jaarlijkse
observatiedatums de koers van het aandeel Dexia zich boven zijn startniveau bevindt. Een vervroegde terugbetaling is dus al mogelijk na 1 jaar, samen met een hoge coupon van 11% bruto.
En indien het aandeel Dexia gezakt is? Niets is verloren. Indien de daling ten opzichte van zijn
startniveau geen 50% bedraagt, ontvangt de belegger een coupon van 11% bruto en loopt de
lening verder voor minstens 1 jaar. Indien de daling 50% of meer bedraagt wordt er geen coupon
uitgekeerd en loopt de lening verder voor minstens 1 jaar.
Dit scenario kan dus doorgaan tot op de vervaldag. Op dat ogenblik is het eveneens het verloop
van het aandeel Dexia dat zal bepalen of er al dan niet een laatste coupon is van 11% bruto en
hoeveel het eindbedrag zal bedragen en onder welke vorm het zal worden uitgekeerd. Indien het
aandeel 50% of meer heeft verloren ten opzichte van zijn startniveau, zal er maar een gedeeltelijke
terugbetaling zijn van het kapitaal en gebeuren in aandelen Dexia.
Samenvatting
PHOENIX NOTE ON DEXIA is bestemd voor de gewaarschuwde belegger en
• heeft een looptijd van maximum 5 jaar;
• voorziet elk jaar de mogelijkheid van een vervroegde terugbetaling tegen 100% van de
nominale waarde, al na 1 jaar;
• biedt de mogelijkheid, maar niet de garantie, om jaarlijks een hoge coupon te innen van 11% bruto;
• koppelt de terugbetaling van het kapitaal en de uitkering van de coupons aan het verloop
van het aandeel Dexia;
• biedt geen enkele kapitaalgarantie op de vervaldag.
Potentiële beleggers worden verzocht het Basisprospectus en de Final Terms te lezen.
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De PHOENIX NOTE ON DEXIA uitgelegd in 5 essentiële punten
• Rendement en looptijd afhankelijk van de prestatie van het aandeel Dexia
Of er al dan niet een coupon wordt uitgekeerd en hoe lang de looptijd van de Note zal zijn, wordt bepaald door het koersverloop van
het aandeel Dexia.
Het verloop van het aandeel Dexia over de jongste 10 jaar

Dexia ontstond in 1996 uit de alliantie van het Gemeentekrediet van
België en Crédit Local de France en vormt een van de eerste grensoverschrijdende fusies in de Europese banksector. De groep behoort
tot de 20 grootste financiële instellingen van de eurozone. De groepsstrategie berust op twee pijlers: de universele bank in Europa en een
wereldwijd leiderschap op het gebied van financiële dienstverlening aan
de openbare sector en projectfinanciering.
Bron: www.dexia.com waar u bijkomende informatie vindt over de
groep Dexia.
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• Elk jaar een vervroegde terugbetaling mogelijk
Hoewel de PHOENIX NOTE ON DEXIA gelanceerd wordt met
een maximale looptijd van 5 jaar, is het elk jaar mogelijk
dat er wordt overgegaan tot een vervroegde terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde.
Dit kan reeds vanaf de betaaldatum van de eerste
coupon (21 april 2009).

• Geen kapitaalgarantie op de vervaldag
De PHOENIX NOTE ON DEXIA voorziet geen terugbetaling
van 100% van het kapitaal op de vervaldag. Het is
zelfs mogelijk dat de terugbetaling gebeurt in aandelen Dexia (zie Risicofactoren op pagina 3).
Het mechanisme voor de terugbetaling is echter
zodanig opgemaakt dat het kapitaal beschermd is
tegen een daling tot 50% van het aandeel Dexia.

• Kans op hoge jaarlijkse coupons
De belegger kan zeer hoge jaarlijkse coupons
bekomen. Om een coupon van 11% bruto te kunnen
innen moet de koers van het aandeel Dexia niet eens
stijgen, zij mag zelfs dalen. Zolang deze daling ten
opzichte van het startniveau geen 50% bereikt.

Mechanisme
Op elke jaarlijkse observatiedag bepaalt het verloop van het aandeel
Dexia ten opzichte van zijn startniveau, of er al dan niet een vervroegde
terugbetaling plaatsvindt.
- Indien de koers van het aandeel hoger is dan of gelijk aan zijn
oorspronkelijk niveau dan wordt de PHOENIX NOTE ON DEXIA tegen
100% van de nominale waarde terugbetaald op de betaaldatum
van de jaarlijkse coupon.
- Indien de koers van het aandeel lager is dan zijn oorspronkelijk
niveau dan blijft de PHOENIX NOTE ON DEXIA nog minstens een jaar
verder lopen.
Mechanisme
Op de vervaldag bepaalt het verloop van het aandeel Dexia ten
opzichte van zijn startniveau, het bedrag van het terugbetaalde kapitaal
en de vorm van terugbetaling.
- Indien de koers van het aandeel hoger is dan 50% van zijn oorspronkelijk niveau dan wordt de PHOENIX NOTE ON DEXIA tegen 100%
van de nominale waarde terugbetaald.
- Indien de koers van het aandeel gelijk aan of lager is dan 50% van
zijn oorspronkelijk niveau dan wordt de PHOENIX NOTE ON DEXIA terugbetaald in aandelen Dexia tegen 100% MIN het dalingspercentage
van het aandeel ten opzichte van zijn startniveau.
Mechanisme
Op elke jaarlijkse observatiedag bepaalt het verloop van het aandeel
Dexia ten opzichte van zijn startniveau, of er al dan niet een coupon
van 11% bruto wordt uitgekeerd.
- Indien de koers van het aandeel hoger is dan 50% van zijn oorspronkelijk niveau dan wordt er voor dat jaar een coupon van 11%
bruto uitgekeerd
- Indien de koers van het aandeel gelijk aan of lager is dan 50% van
zijn oorspronkelijk niveau dan wordt er dat jaar geen coupon
uitgekeerd.

• Voor de belegger met minstens een dynamisch profiel
Vermits er geen garantie is dat er jaarlijks een coupon wordt uitgekeerd of dat het kapitaal 100% wordt terugbetaald op de vervaldag,
is de PHOENIX NOTE ON DEXIA bestemd voor de belegger die, om een potentieel hoog rendement te viseren, het risico aanvaardt dat hij
zijn kapitaal niet volledig terugkrijgt op de vervaldag.
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Schema voor de terugbetaling van het kapitaal en van de toekenning van de coupons

Eerste observatiedatum = april 2009
NEEN

Is de koers van het aandeel hoger
dan of gelijk aan zijn oorspronkelijke waarde?

Is de koers van het aandeel hoger dan
50% van zijn oorspronkelijke waarde?

JA
Coupon van 11% bruto.
De Note loopt nog minstens
een jaar verder

JA
Vervroegde terugbetaling tegen
100% van de nominale waarde
+ coupon van 11% bruto.

NEEN
Geen coupon.
De Note loopt nog minstens
een jaar verder

Het zelfde proces herhaalt zich elk jaar,
eventueel tot op de eindvervaldag.

Op de eindvervaldag = april 2013

NEEN

Is de koers van het aandeel hoger dan 50%
van zijn oorspronkelijke waarde?

Geen coupon.
Terugbetaling in aandelen Dexia tegen
100% van het oorspronkelijke kapitaal
MIN het percentage van de daling
van het aandeel.

JA
Terugbetaling tegen 100%
van de nominale waarde
+ coupon van 11% bruto.

Risicofactoren
De PHOENIX NOTE ON DEXIA is een beleggingsinstrument op korte en middellange termijn (terugbetaling is elk jaar mogelijk, ten
laatste op 22 april 2013) dat de uitkering nastreeft van coupons die aanzienlijk hoger liggen dan de marktrente. Deze potentieel
hogere vergoeding moet beschouwd worden als een compensatie voor het ontbreken van de kapitaalgarantie op vervaldag.
• De terugbetaling van het kapitaal is niet gewaarborgd
Indien op de vervaldag het aandeel Dexia 50% of meer is gedaald ten opzichte van zijn oorspronkelijke waarde, wordt het
kapitaal slechts gedeeltelijk terugbetaald. De belegger moet er dus goed van bewust zijn dat hij in een dergelijk geval een
verlies kan lijden dat theoretisch kan oplopen tot het totale belegde kapitaal.
• De uitkering van coupons is niet gewaarborgd
De jaarlijkse coupon van 11% bruto zal slechts worden betaald indien het aandeel Dexia geen 50% of meer is gezakt ten
opzichte van zijn startniveau. In geval van een aanhoudend ongunstig verloop van het aandeel Dexia, is het zelfs mogelijk dat
er geen enkele coupon wordt uitgekeerd gedurende de looptijd van de belegging.
Om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de risicofactoren, worden de beleggers verzocht om aandachtig het
Basisprospectus gedateerd op 9 juli 2007 te lezen evenals de Final Terms gedateerd op 12 maart 2007 en meer bepaald de sectie
“Overwegingen voor de belegger - Risicofactoren”. Alvorens een beleggingssbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden
na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn
beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Indien de belegger dit nodig acht, kan hij een specialist in financieel advies van
Fortis raadplegen.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

Fortis Luxembourg Finance S.A.

Garant

Fortis Bank NV.

Rating van de garant

Moody’s: Aa2 / Standard & Poor’s: AA- / Fitch: AA-

Totaal bedrag

Minimum 5 miljoen EUR en maximum 150 miljoen EUR.

Effecten

- Nominale waarde: 1.000 EUR.
- ISIN-code: XS0348047969 - Reeks EMTN 510.
- De obligaties zijn scripturale toonder effecten, vertegenwoordigd door een globaal certificaat. Geen leveringen in materiële
vorm mogelijk. De obligaties zijn enkel leverbaar onder de vorm van een inschrijving op effectenrekening. Gratis bewaring
op een Fortis-Effectenrekening1.

Financiële dienst

- Fortis Bank in België.
- Fortis Bank Nederland in Nederland.
- Fortis Banque in Luxemburg.

Uitgifteprijs

102 %.

Uitgifte- en betalingsdatum

21 april 2008.

Interesten

- Op elke observatiedatum zal het verloop van het aandeel Dexia ten opzichte van zijn oorspronkelijke waarde bepalen of
er al dan niet een coupon wordt uitgekeerd voor dat jaar (zie uitleg op pagina 2).
- Oorspronkelijke waarde van het aandeel Dexia: gemiddelde van de slotkoersen van 16, 17 en 18 april 2008.
- Tussentijdse waarden en eindwaarde van het aandeel Dexia: de slotkoers van de 5de werkdag vóór de betaaldatum
van de coupon.

Terugbetaling van
de effecten

- Uiterlijk op 22 april 2013.
- Een vervroegde terugbetaling is evenwel elk jaar mogelijk. Op elke observatiedatum bepaalt het verloop van de koers van
het aandeel Dexia ten opzichte van haar oorspronkelijke waarde of er al dan niet een vervroegde terugbetaling is (uitleg op
pagina 2).

Terugbetalingsprijs

Op de laatste observatiedatum zal het verloop van de koers van het aandeel Dexia ten opzichte van haar oorspronkelijke
waarde bepalen welke de terugbetalingsprijs zal zijn.
- Als het eindniveau van het aandeel hoger is dan 50% van zijn startniveau, dan worden de Notes tegen 100% van hun
nominale waarde terugbetaald.
- Als het eindniveau van het aandeel gelijk aan of lager is dan 50% van zijn startniveau, dan worden de Notes terugbetaald
in aandelen Dexia tegen 100% MIN het dalingspercentage van het aandeel ten opzichte van zijn startwaarde. Fracties van
het aandeel Dexia worden in contanten betaald.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

- Bij de inschrijving: geen.
- Bij aankoop of verkoop op de secondaire markt: 0,07% (max. 500 EUR per verrichting).

Notering

De Notes zullen noteren op de Beurs van Luxemburg. Fortis Bank zal optreden als market maker op de secundaire markt.
Er is geen enkele waarborg voor de ontwikkeling van een actieve markt die toelaat de Notes te verhandelen. De markt van
de Notes kan beperkt en weinig liquide zijn en het is onmogelijk om koersen voorop te stellen waartegen de Notes kunnen
verhandeld worden.
De belegger die zijn Notes 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 Notes.

Fiscaal regime voor
particuliere beleggers
in België

Op de inkomsten uit buitenlandse schuldinstrumenten die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde
professionele tussenpersoon zal 15% roerende voorheffing (RV) worden ingehouden. De inhouding van de RV is bevrijdend
in hoofde van de particuliere beleggers.

Prospectus

De beleggers dienen het Basisprospectus opgemaakt in het Engels en gedateerd op 9 juli 2007, aandachtig te lezen evenals
de Final Terms, opgemaakt in het Engels en gedateerd op 12 maart 2007, en ze worden uitgenodigd om hun beslissing
om te investeren in de Notes uitsluitend te baseren op de inhoud ervan en vooral op de inhoud van de sectie “Overwegingen
voor de belegger – Risicofactoren”. Een samenvatting in het Nederlands van het Basisprospectus is eveneens beschikbaar.
Deze documenten kunnen geconsulteerd worden op de site www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (klik vervolgens op
“Obligaties”, “Beschrijving” en “de uitstaande uitgiftes”.

Ter beschikking aan de
loketten van elk Fortis Bankkantoor of door te bellen
naar het nummer
02/565 68 61

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

Onderhavig document is een publicitaire mededeling. Het werd derhalve niet opgesteld in overeenstemming met de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid
van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. Dit document
werd samengesteld op grond van de gegevens opgenomen in het prospectus (zie supra) en heeft slechts een informatieve waarde. Bij onderlinge verschillen tussen het
prospectus en de in onderhavig document opgenomen informatie zal de inhoud van het prospectus voorrang hebben. De informatie vermeld in dit document kan niet
beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument uiteengezet in onderhavig
document, verwijzen wij u naar de “informatiebrochure - Financiële Instrumenten” dat ter beschikking is in elk Fortis-kantoor.

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingsperiode loopt van 15 maart tot 14 april 2008 (vervroegde afsluiting is mogelijk in geval van overinschrijving of indien
de marktvoorwaarden wijzigen).
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-kantoren.
Voor alle aanvullende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 02/433 40 31.
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