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Wereldbank Eco-3Plus Note
... of een eerste stap in de goede samenwerking tussen Fortis en
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U bent op zoek naar een veilige belegging met een gegarandeerd jaarlijks minimumrendement, die
u de mogelijkheid biedt om te mikken op een rendement dat merkelijk hoger ligt dan de
marktrente? En u wenst door de keuze van uw beleggingen bij te dragen aan een betere wereld?
Width shield: 20 mm
Overlap: 0,05 mm

De nieuwe Eco-3Plus Note van de Wereldbank is precies wat u zoekt. Met een looptijd van
6 jaar (vervaldag op 24/02/2014) en toegankelijk voor elk budget (inschrijving mogelijk vanaf
100 EUR nominaal), biedt zij u de zekerheid om:
• Een gegarandeerd jaarlijks minimum rendement te ontvangen,
• Te mikken op een potentieel hoger jaarlijks rendement, gekoppeld aan de maandelijkse
prestaties van de Eco Index van ABN AMRO,
• Op de vervaldag 100% van uw oorspronkelijk kapitaal te recupereren (vóór kosten),
• Te beleggen in een financieel sterke emittent: de Wereldbank geniet immers de hoogste
ratings (AAA en Aaa),
• De duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding in landen waar dit nodig is te ondersteunen.

Met de Eco-3Plus Note, bundelen ABN AMRO en de Wereldbank niet alleen hun financiële
expertise, maar eveneens hun streven naar een duurzame ontwikkeling en een betere wereld.

Een jaarlijkse brutocoupon tussen 3% en 10%
De jaarlijkse brutocoupon is gekoppeld aan de prestaties van de Eco Price Return Index van
ABN AMRO, die bestaat uit 30 internationale bedrijven gespecialiseerd in producten en diensten
die ontwikkeld werden ter bestrijding van de klimaatveranderingen en die naar verwachting zullen
profiteren van deze onontbeerlijke strijd (zie details op pagina 3).
Elke maand wordt het verloop van de Eco Index berekend ten opzichte van de vorige maand en
geregistreerd met een plafond van +2% bij een stijging en een bodem van -10% bij een daling.
Het brutobedrag van de jaarlijkse coupon is afhankelijk van de rekenkundige som van de 12 aldus
geregistreerde prestaties.
• Is dit resultaat positief en hoger of gelijk aan 3%, dan ontvangt u een jaarlijkse brutocoupon die
overeenstemt met dit resultaat. Dit bedrag is evenwel beperkt tot 10% (bruto).
• Is dit resultaat nul of positief maar lager dan 3%, dan ontvangt u niettemin een jaarlijkse coupon
van 3% (bruto).
• Is dit resultaat negatief, dan ontvangt u toch een jaarlijkse coupon van 3% (bruto). Dit negatieve
resultaat wordt evenwel behouden en zal in rekening genomen worden, bovenop de
12 maandelijkse prestaties van de index, in de berekening van de volgende jaarlijkse coupon.
Voorbeeld
Dit fictieve voorbeeld dient enkel ter illustratie van de berekeningswijze van de jaarlijkse coupon en
geeft geen enkele indicatie voor het toekomstig verloop van de Eco Index van ABN AMRO.
Jaar
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Jaar 6

Rekenkundige som van de 12
maandelijkse prestaties van de index
-32,4%
-8,5%
2,7%
9,9%
0,3%
12,1%

Mogelijk negatief resultaat
van het vorige jaar
/
-32,4%
-8,5%
0%
0%
0%

Berekening van de
jaarlijkse coupon
-32,4%
-40,9%
-5,8%
9,9%
0,3%
10,0%

Uitgekeerde
brutocoupon
3,0%
3,0%
3,0%
9,9%
3,0%
10,0%

Potentiële beleggers worden verzocht het Basisprospectus en de Definitieve voorwaarden te lezen.
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Wat doet de Wereldbank ?
Met een belegging in de Wereldbank Eco-3Plus Note stelt u voor 6 jaar uw geld ter beschikking aan de International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD) die de Note uitgeeft. De Wereldbank Eco-3Plus Note biedt u dus niet alleen uitzicht op een
uitstekend brutorendement, maar geeft u ook de mogelijkheid om bij te dragen tot een betere wereld.
De Wereldbank is een financiële organisatie die, net als het Internationaal Monetair Fonds (“IMF”), op 27 december 1945 is opgericht
in het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Deze internationale organisatie verleent financiële diensten, zoals
leningen en financieel advies, aan ontwikkelingslanden met als twee belangrijkste doelstellingen: duurzame ontwikkeling en het
bestrijden van de armoede. De financiële steun van de Wereldbank kan door de ontvangende overheden worden gebruikt voor
uiteenlopende zaken, van structurele hervormingen van de gezondheid- en onderwijssector van een land, tot milieu en infrastructuur
projecten zoals dammen, wegen en nationale parken.
De IBRD Groep bestaat uit 5 onderdelen: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development
Association (IDA), International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) en het International
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
De Wereldbank is de uitgever van de Wereldbank Eco-3Plus Note. Deze internationale organisatie kent voornamelijk leningen toe aan
overheden of overheidsgegarandeerde projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Dit gebeurt tegen gunstige voorwaarden,
maar de tarieven zijn toch gebaseerd op de marktrente. IBRD verzamelt de benodigde gelden via de uitgifte van leningen op de
kapitaalmarkt, zoals bijvoorbeeld de Wereldbank Eco-3Plus Note. IDA anderzijds, verschaft renteloze leningen en garanties aan de
allerarmste landen en wordt daarvoor rechtstreeks gefinancierd door de betrokken overheden, maar ook door de IBRD.
De deelnemende landen, 185 in totaal, hebben zeggenschap naar rato van het door hen ingebrachte geld (one dollar, one vote).
Hierdoor hebben in de praktijk de G8-landen een meerderheid van de stemmen.

Enkele projecten van de Wereldbank
• Onderwijs in de Filippijnen
In de periode 2006–2011 wordt het basisonderwijs in de Filippijnen ingrijpend
verbeterd. Binnen het programma vallen: verbetering van het management op de
scholen; verbetering van de effectiviteit en kwaliteit van het onderwijs; verbetering
van de budgetplanning en het management van het onderwijsdepartement.

• Bosbouw in Roemenië
In de periode 2002–2009 ondersteunt en stimuleert de Wereldbank het duurzame
beheer van bossen in het bezit van particulieren en van de overheid.

• Vermindering van armoede en ongelijkheid in Brazilië
In de periode 2004-2008 zijn er investeringen in de gezondheidszorg en het
onderwijs. Ook is er ondersteuning van een bestaand sociaal programma, onder
meer door het medefinancieren en het bieden van technische ondersteuning.
Ook zijn er beurzen voor arme families, die in ruil daarvoor hun kinderen naar school
moeten sturen en adequate gezondheidszorg krijgen.
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De ABN AMRO Eco Index
Beleggen in de Wereldbank Eco-3Plus Note betekent dat u kunt rekenen op een brutocoupon van tenminste 3% per jaar.
De mogelijkheid van een hoger brutorendement is reëel, afhankelijk van de maandelijkse prestaties van de Eco Index.
Deze index is door ABN AMRO ontwikkeld in samenwerking met Standard & Poor’s en bestaat uit 30 internationale bedrijven met
aantrekkelijke beursvooruitzichten. Naar verwachting zullen deze profiteren van de groeiende onrust omtrent de klimaatveranderingen
en de noodzaak om deze een halt toe te roepen.
De Eco Index is een “Price Return” index: dit betekent
dat de index uitsluitend de koersontwikkeling volgt
van de aandelen waaruit hij is samengesteld.
Eventueel uitgekeerde dividenden worden daarbij
niet herbelegd.

Vergelijkend verloop (in EUR) van de indices Eco van ABN AMRO,
DJ Euro Stoxx 50® (Eurozone) en MSCI World (wereld) over de laatste
6 jaar (gegevens teruggezet op 100 op 30.11.2001)
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Index is onderverdeeld in acht sectoren die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van producten
en oplossingen met als doel de klimaatveranderingen
een halt toe te roepen.
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Per sector worden maximaal vier bedrijven opgenomen.
Om in de index te worden opgenomen, moeten deze
bedrijven aan verschillende criteria voldoen.
Zij moeten:
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• Beschikken over een marktkapitalisatie van meer
dan 600 miljoen EUR,
• Beschikken over een gemiddeld handelsvolume
van de aandelen over de laatste 3 maanden van
meer dan 1 miljoen EUR per dag,
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■ DJ Euro Stoxx ■ MSCI World ■ ABN AMRO ECO Index
De gegevens uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het verloop van de
Eco Index van ABN AMRO is gebaseerd op een backtesting. Op grond van deze
hypothesen heeft deze geen enkele indicatieve waarde voor de toekomst.

• Meer dan 25% van hun inkomsten verkrijgen uit
één of meer van de vermelde deelsectoren,
• Voldoen aan de eisen voor “Socially Responsable Investments” (SRI)
van Vigeo, een onafhankelijke Franse vennootschap die de prestaties
meet van ondernemingen inzake duurzame ontwikkeling en sociale
verantwoordelijkheid.
Meer info op www.vigeo.com
Bedrijven die voornamelijk actief zijn in olie, gas of steenkool
worden buiten de index gehouden.

Samenstelling op 1 augustus 2007
Sector
Water
Afvalstromenbeheer
Energie door waterkracht
Platina- en palladium-mijnen
Windenergie
Geothermiek en overige alternatieve brandstoffen
Bio-ethanol
Zonne-energie

Gewicht
25,0%
20,0%
10,5%
10,0%
10,0%
8,5%
8,0%
8,0%

Bron: ABN AMRO

Methodologie
1. Elk jaar wordt het gewicht van elke deelsector die in de index is opgenomen opnieuw vastgesteld op basis van zijn relatieve groei
in termen van beurskapitalisatie ten opzichte van de totale groei van alle sectoren. De weging van deelsectoren met een relatieve
hoge groei zal hierdoor toenemen.
2. Binnen elke deelsector krijgen de vier grootste bedrijven op basis van beurskapitalisatie elk een kwart van het globaal gewicht
dat aan de deelsector werd toegekend. Voorbeeld: de vier grootste bedrijven uit de watersector krijgen een weging van
25% : 4 = 6,25%.
Als er maar 3 aandelen beantwoorden aan de selectiecriteria, zal het gewicht door 3 gedeeld worden om de weging van elk
aandeel te bepalen. Enz.
Als er geen bedrijven in een deelsector beschikbaar zijn, worden de beschikbare middelen naar rato verdeeld over de overige
aandelen in de index.
Tweemaal per jaar (in februari en augustus), vindt een herweging van de in de index opgenomen aandelen plaats.

EURO STOXX 50® is intellectueel eigendom van Stoxx Limited en/of Dow Jones & Company, Inc., New York, USA. Stoxx Limited en/of Dow Jones & Company, Inc. zijn op generlei wijze betrokken
bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van dit product gegeven. De MSCI World index is eigendom van MSCI. Morgan Stanley Capital
International is intellectueel eigendom van MSCI en wordt onder licentie gebruikt door ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO heeft de methode die is gebruikt voor de ABN AMRO Eco Price Return
Index vastgesteld en is hier verantwoordelijk voor. De rol van Standard & Poor’s is beperkt tot het verlenen van diensten zoals het berekenen van het rendement en verwerken van data met betrekking tot de index. S&P is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in het berekenen van de ABN AMRO Eco Price Return Index. S&P is op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop
van dit product, noch wordt door haar enig advies tot aankoop van dit product gegeven.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

International Bank for Reconstruction and Development (“IBRD”, of “Wereldbank”).

Rating

Moody’s: Aaa / Standard & Poor’s: AAA / Fitch: AAA.

Beleggersprofiel

Aanbevolen voor beleggers met minstens een defensief beleggersprofiel.

Bedrag

Minimaal 15 miljoen EUR en maximaal 100 miljoen EUR.

Effecten

-

Financiële dienst

- Fortis Bank en ABN AMRO in België.
- Fortis Banque Luxembourg in Luxemburg.

Uitgifteprijs

102%.

Uitgifte- en betalingsdatum

21 februari 2008.

Interesten

- Jaarlijkse variabele coupon, begrepen tussen minimum 3% (bruto) en maximum 10% (bruto).
- De jaarlijkse brutocoupon zal gelijk zijn aan de som van de 12 maandelijkse prestaties van de ABN AMRO Eco Price
Return Index, rekening houdend met een plafond van +2% bij een stijging en een bodem van -10% bij een daling.
Dit bedrag zal begrepen zijn tussen min. 3% (bruto) en max. 10% (bruto). Zie berekeningswijze op pagina 1.
- Oorspronkelijk niveau van de index: slotkoers van 14 februari 2008.
- Tussentijdse maandelijkse niveaus en slotniveau van de index: slotkoers van de maandelijkse verjaardag (of de volgende
werkdag).

Terugbetaling van
de effecten

24 februari 2014, hetzij een looptijd van 6 jaar.

Terugbetalingsprijs

100%.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

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

Notering

De Notes zullen vanaf 21 februari 2008 noteren op de beurs van Luxemburg. ABN AMRO Bank NV 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 Prospectus gedateerd op 7 oktober 1997, aandachtig te lezen evenals het Pricing Supplement
gedateerd op 15 januari 2008, en ze worden uitgenodigd om hun beslissing om te investeren in de Notes uitsluitend
te baseren op de inhoud ervan. Deze documenten zijn beschikbaar in de Fortis-kantoren of op onze website
www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen.

Nominale waarde: 100 EUR.
ISIN-code: XS0339581612.
De effecten zijn niet materieel leverbaar.
Kosten bewaring op een Fortis-Effectenrekening: zie voor het tarief de brochure “Tarifering van de voornaamste
effectenverrichtingen” op www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (Rubriek kosten en taksen).

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 slecht 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
Vooraleer een beleggingsbeslissing te nemen, wordt aan elke belegger aangeraden om na te kijken of deze belegging geschikt is
rekening gehouden met o.a. zijn financiële kennis en ervaring, zijn doelstellingen inzake beleggingen en zijn financiële situatie. Indien
hij dit wenst, kan hij vooraf een Fortis-specialist consulteren.
De oorspronkelijke inschrijvingsperiode loopt van 15 januari tot en met 14 februari 2008 om 16 uur (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 of ABN AMRO in België.
Voor alle aanvullende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 02/433 40 31.
01.2008 - Verantwoordelijke uitgever: G. Eeckhoudt - Fortis Bank NV - Warandeberg 3 - 1000 Brussel

