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CHRISTIAN DIOR
Publieke obligatielening in EUR op 5 jaar
CHRISTIAN DIOR lanceert een nieuwe obligatielening. Deze uitgifte in EUR geeft een brutocoupon
van 4,25% gedurende 5 jaar.

Ondernemingsprofiel van CHRISTIAN DIOR
CHRISTIAN DIOR is een holdingmaatschappij die op de beurs Euronext Paris noteert. Haar beurskapitalisatie benadert 15 miljard EUR.
CHRISTIAN DIOR bezit, direct of indirect,100% van het kapitaal van de bedrijven CHRISTIAN DIOR
Couture en 42,5% van LVMH - Louis Vuitton Moët Hennessy. De holdingmaatschappij, die zelf geen
industriële activiteit uitoefent, haalt haar winst vooral uit haar operationele filialen, LVMH en CHRISTIAN
DIOR Couture, die beiden actief zijn in de sector van luxeartikelen.
CHRISTIAN DIOR Couture en LVMH dragen bij tot het zakencijfer van de holding CHRISTIAN DIOR met
respectievelijk 4% en 96%.
- LVMH is wereldleider in luxeartikelen met een zakencijfer van 14 miljard EUR in 2005.
De activiteiten van deze onderneming zitten vooral geconcentreerd rond wijn & alcoholische
dranken (19% van het zakencijfer 2005), mode & lederwaren (35%), parfums & cosmetica (16%),
uurwerken & juwelen (4%) en selectieve distributie (26%). Het verkoopaandeel van LVMH
bedraagt in Europa 35%, in de VS 27% en in Azië 31%.
- CHRISTIAN DIOR Couture is wereldwijd gerenommeerd voor zijn haute couture en prêt-à-porter
kleding, zijn juwelen en zijn accessoires in leder. In 2005 heeft CHRISTIAN DIOR Couture een
zakencijfer van 663 miljoen EUR gerealiseerd, hetzij een verhoging van 11% t.o.v. 2004.
Historisch gezien is het zakencijfer en het aantal verkoopspunten gegroeid tegen een regelmatig
tempo. In 2005 heeft CHRISTIAN DIOR mooie resultaten neergezet in al zijn sectoren zowel wat betreft
het zakencijfer als het operationeel resultaat. Voor heel 2006, kan de groep CHRISTIAN DIOR op
gunstige marktcondities rekenen die hen moet toelaten om het nog beter te doen. Deze betere
resultaten zouden gedeeltelijk voortvloeien uit de strategische versterking van hun filialen in de
groeimarkten zoals China en India. In het eerste semester van 2006 hebben LVMH en CHRISTIAN DIOR
Couture een zakencijfer bereikt van respectievelijk 6,97 miljard EUR en 329 miljoen EUR.

Waarschuwing
Deze lening dient zich aan als een interessante beleggingsopportuniteit ter diversificatie in een
obligatieportefeuille. Wij vestigen de aandacht van potentiële beleggers op het feit dat er geen rating
bestaat voor de schuld van het bedrijf CHRISTIAN DIOR. De beleggers die geïnteresseerd zijn in deze
lening dienen zich bewust te zijn van het hieraan verbonden risico en dienen hun investeringsbeslissing in de Obligaties te baseren op hun eigen, onafhankelijk onderzoek van de informatie die
is opgenomen in het volledige Prospectus.

Alle informatie of conclusies hierboven vermeld, gebeurde op basis van onderzoek verricht
door Fortis Bank. De emittent heeft Fortis Bank niet geassisteerd bij dit onderzoek en neemt
hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid op.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

CHRISTIAN DIOR, een naamloze vennootschap naar Frans recht, wordt gecontroleerd door de Groupe Arnault.

Aanbieding

Aanbieding aan het publiek in België.

Rating van de emittent

Er bestaat geen rating voor de schuld van het bedrijf CHRISTIAN DIOR.

Bedrag

150 miljoen EUR.

Effecten

- Coupures: 2.000 EUR.
- Niet leverbaar (ISIN-code: XS0271027517).

Financiële dienst

Gratis1 bij de betaalkantoren:
- Fortis Bank in België.
- Fortis Banque Luxembourg in Luxemburg.

Intresten

- De intresten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 3 november van elk jaar, en voor de eerste keer op
3 november 2007.
- De investeerder zal jaarlijks een brutocoupon ontvangen van 4,25%.
- Het brutorendement op de uitgifteprijs bedraagt dus 3,96%.

Vervaldag

3 november 2011.

Betaaldatum

3 november 2006.

Uitgifteprijs

101,29%.

Terugbetalingsprijs

100% op eindvervaldag.

Notering

De notes zullen noteren op Eurolist op Euronext Brussels. 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, die fiscaal verblijfhouder zijn in België.

Kosten

- Bewaarloon van de obligaties op de effectenrekening: ten laste van de inschrijver (gratis1 bij Fortis Bank tot 1 januari 2008
en vervolgens tegen het geldende tarief).
- Taks op beursverrichtingen bij verkoop/aankoop op secundaire markt: 0,07%, met een max. van 500 EUR.

Prospectus

De beleggers dienen het Prospectus, opgemaakt in het Frans en gedateerd op 3 oktober 2006, aandachtig te lezen en ze
worden uitgenodigd om hun beslissing om te investeren in de Notes uitsluitend te baseren op de inhoud van het volledige
prospectus en vooral op de inhoud van de sectie “Risicofactoren”.
Het Prospectus werd goedgekeurd door de CBFA op 3 oktober 2006 en bevat een samenvatting in het Nederlands.
Indien de beleggers dit nodig achten, kunnen ze bovendien een specialist in financieel advies raadplegen.

Ter beschikking aan de
loketten van elk Fortis
Bank-kantoor of door
te bellen naar het nummer
02/565 35 35

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

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingsperiode loopt van 9 oktober tot en met 30 oktober 2006 (vervroegde afsluiting is mogelijk in geval van
overinschrijving of indien de marktvoorwaarden wijzigen).
U kunt inschrijven op deze nieuwe lening via PC banking of Phone banking (078/05 05 01) of aan de loketten van elk Fortis
Bank-kantoor.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 078/05 05 05.
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