SAMENVATTING (Dutch Language Version)
Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het prospectus. Iedere beslissing
om in de Obligaties te beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele
prospectus. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het prospectus bij een
rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, moet de eiser eventueel volgens de toepasselijke nationale wetgeving de kosten dragen voor de vertaling van het prospectus voordat de
rechtsvordering wordt ingesteld. Krachtens de bepalingen van de Prospectusrichtlijn kunnen
de personen die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend en om
kennisgeving ervan hebben verzocht, wettelijk aansprakelijk worden gesteld, doch enkel indien
de samenvatting wanneer zij samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen
misleidend, onjuist of inconsistent is.

Emittent

European Investment Bank, een autonome openbare
instelling opgericht door het Verdrag van Rome van 25
maart 1957 tot de oprichting van de Europese
Gemeenschap.

Globale Coördinator en Lead
Manager:

Merrill Lynch International

Fiscaal Agent:

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch

Berekeningsagent:

Merrill Lynch Capital Services Inc.

Hoofdsom:

Op de uitgiftedatum 1.000.000.000 EUR, of het bedrag
dat ingeschreven wordt in de boeken van de
desbetreffende clearingsystemen (in het prospectus dient
elke verwijzing naar de boeken van de desbetreffende
Clearingsystemen of ICSD's te worden verstaan als de
boeken die elke ICSD houdt voor zijn klanten die het
bedrag van de belangen van zulke klanten in de
Obligaties weergeven (maar uitgezonderd enig belang in
de Obligaties van een ICSD die wordt weergegeven in de
boeken van een andere ICSD)).

Coupure:

1.000 EUR

Uitgifteprijs:

100%

Uitgiftedatum:

21 juli 2006

Vervaldag:

21 juli 2016

Rente Betaaldata:

21 juli van elk jaar

Rente:

Voor de periode tot de Rente Betaaldatum die in juli
2007 valt, een vastrentende coupon van 5 % per jaar.
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Daarna een variabele coupon die is gekoppeld aan de
Geharmoniseerde Index van de Consumptieprijzen
(exclusief tabak) voor de Eurozone.
Hoofdsom:

De hoofdsom zal a pari worden terugbetaald op de
vervaldag.

Vorm van de Obligaties:

De Obligaties zullen worden uitgegeven onder de vorm
van een permanent globaal effect aan toonder. Er zullen
geen definitieve effecten worden uitgegeven. Het is de
bedoeling dat de Obligaties op een manier worden
aangehouden die zou toelaten dat zij erkend worden als
geschikt onderpand voor monetair beleid van het centrale
banksysteem voor de euro (het "Eurosysteem") en intraday kredietoperaties door het Eurosysteem ofwel bij hun
uitgifte ofwel op elk ogenblik tijdens hun looptijd. Zulke
erkenning zal echter in elk afzonderlijk geval afhankelijk
zijn van de geschiktheidscriteria van het Eurosysteem op
het desbetreffende ogenblik.

Clearing:

De globale obligatie wordt door een gemeenschappelijke
bewaarder voor Euroclear Bank en Clearstream,
Luxemburg bewaard. Clearing door andere systemen is
mogelijk via links tussen Euroclear Bank en/of
Clearstream, Luxemburg en andere vergelijkbare
systemen.

Status van de Obligaties:

Senior niet-achtergesteld.

Ratings:

EIB heeft van Fitch Ratings een langetermijn AAArating gekregen, van Moody’s Investors Service Inc. een
langetermijn emittent Aaa-rating, en van Standard &
Poor’s een langetermijn emittent AAA-rating.

Notering en toelating tot handel:

Aanvragen werden ingediend of mogen worden
ingediend om de Obligaties toe te laten tot de officiële
notering van of tot de handel op de volgende
gereglementeerde markten in de EU: (i) de officiële
markt van Wiener Börse AG; (ii) de Eurolist by Euronext
markt van Euronext Brussel; (iii) de hoofdlijst van de
Helsinki Stock Exchange; (iv) de Eurolist by de Euronext
markt van Euronext Parijs; (v) de officiële markt van de
Frankfurt Stock Exchange; (vi) de officiële lijst van
Athene Exchange S.A.; (vii) de officiële lijst en
gereglementeerde markt van de Irish Stock Exchange;
(viii) de Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) Segmento EuroMOT, georganiseerd en beheerd door de
Borsa Italiana S.p.A.; (ix) de Bourse de Luxembourg,
dewelke de gereglementeerde markt is van de

BRUSSE-1/201487/04

-2-

M2130-bru/00045-BRU

Luxemburg Stock Exchange; (x) de Eurolist by Euronext
markt van Euronext Lissabon; (xi) AIAF Mercado de
Renta Fija; en (xii) de Eurolist by Euronext markt van
Euronext Amsterdam. Er wordt geen garantie gegeven
dat zulke aanvragen succesvol zullen zijn.
Risicofactoren:

De rentevoet voor de Obligaties (na de initiële
vastrentende periode) zal variëren naargelang van de
inflatie van de consumptieprijzen (exclusief tabak) in de
Eurozone. Er bestaat een risico dat de rente die hieruit
voortvloeit lager is dan wordt betaald voor een
conventionele obligatielening.
Het is onmogelijk om het rendement van de Obligaties
op voorhand te berekenen.
Het risico bestaat dat, na de initiële vastrentende periode,
elk verder couponbedrag betaalbaar op de Rente
Betaaldatum nihil zou zijn in de mate dat de inflatiegraad
van de consumentenprijzen (zonder tabak) binnen de
Eurozone gelijk is aan nul of minder is dan nul op de
desbetreffende Determinatiedatum voor zulk een Rente
Betaaldatum.
Verder kan de markt voor de Obligaties een gebrek aan
liquiditeit vertonen, wat betekent dat, wanneer een
belegger de Obligaties op de secundaire markt wenst te
verkopen, deze misschien niet snel of niet tegen een
goede prijs zullen kunnen worden verkocht.

Inschrijving en verkoop:

Op de uitgifte werd volledig ingeschreven door een
syndicaat van banken en financiële instellingen.
Dit document maakt een prospectus uit conform Richtlijn
2003/71/EC van het Europees Parlement en de Raad van
4 november 2003 betreffende het prospectus dat
gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het
publiek worden aangeboden of tot de handel worden
toegelaten (“Prospectusrichtlijn”). De aanvraag tot
goedkeuring van het prospectus werd conform de
Prospectusrichtlijn ingediend bij de bevoegde autoriteit
van het Groothertogdom-Luxemburg. EIB heeft de
bevoegde autoriteit gevraagd om een
goedkeuringsverklaring dat het prospectus in
overeenstemming met deze richtlijn is opgesteld, alsook
een kopie van het prospectus, over te maken aan de
bevoegde autoriteiten van Oostenrijk, België, Finland,
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië,
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Portugal, Spanje en Nederland.
Openbare aanbieding:

De banken die op deze uitgifte hebben ingeschreven
zullen de Obligaties, mits naleving van alle van
toepassing zijnde wetten en regels, aanbieden aan het
publiek. Leden van het publiek die de Obligaties wensen
aan te kopen, dienen contact op te nemen met een van de
Managers.
Iedere verkoop van Obligaties tijdens de Uitgifteperiode
is onderworpen aan de voorwaarde dat de
inschrijvingsovereenkomst tussen de EIB en de
inschrijvende banken niet voor de uitgifte van de
Obligaties wordt beëindigd.

Aanbiedingsperiode:

De aanbiedingsperiode loopt van 09.00 uur (Luxemburg)
op 26 juni 2006 tot 16.00 uur (Luxemburg) op 17 juli
2006 (de "Aanbiedingsperiode"). De
aanbiedingsperiode kan worden verlengd of vervroegd
worden afgesloten, algemeen of enkel met betrekking tot
één of meerdere landen, op beslissing van de EIB na
overleg met de Globale Coördinator en de Lead
Manager.

Belasting:

Betalingen op de Obligaties zullen gebeuren mits
naleving van alle van toepassing zijnde vereisten met
betrekking tot inhouding of aftrek van belastingen. Er zal
geen bijkomend bedrag worden betaald voor deze
inhouding of aftrek.

Toepasselijk recht:

Groothertogdom Luxemburg

ISIN:

XS0258132272

Gemeenschappelijke Code:

025813227
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