Flash Invest

COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
Nieuwe publieke lening op 3 jaar
Council of Europe Development Bank lanceert een nieuwe lening in NZD die
gedurende 3 jaar een jaarlijkse coupon van 6% biedt.

De Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)
Op het einde van het derde kwartaal van 2005 bedroeg de economische groei 2,7% op
jaarbasis, het laagste groeipercentage in 4 jaar. Gedurende deze periode viel de groei ten
opzichte van het voorgaande kwartaal bijna stil doordat de dure NZD de export deed
teruglopen en de huizenbouw vertraagde als gevolg van het hoge rentepeil.
De Nieuw-Zeelandse Centrale Bank verwacht voor 2005 een economische groei van 2,8%,
tegenover een groei van 3,6% in 2004, en daarna een groeivertraging tot 2,4% in 2006 en
1,5% in 2007.
De Centrale Bank kreeg van de overheid de opdracht de inflatie tussen de 1% en de 3% te
houden. De Bank verwacht dat de inflatie nog 2 jaar boven het beoogde maximum van 3%
zal blijven. Sinds januari 2004 werd het richttarief 9 maal verhoogd tot 7,25% om de
consumentenbestedingen en de huizenverkopen af te remmen en zo de inflatie in te tomen.
De belangrijke risicofactoren voor het verloop van de Nieuw-Zeelandse economie op
langere termijn zijn een afkoeling van de huizenverkopen en de consumentenbestedingen,
alsook een daling van de omzet en de investeringen in de verwerkende nijverheid door de
verzwakte concurrentiepositie als gevolg van de sterke NZD.

Conclusie
• Op korte termijn (3 maanden) verwachten we een lichte stijging van de NZD ten opzichte
van de EUR tot een EUR/NZD van 1,71. Onze vrees is dat de talrijke renteverhogingen
van de Centrale Bank de economische groei zullen afremmen wat zelfs zou kunnen leiden
tot renteverlagingen vanaf het tweede kwartaal van 2006.
• Op langere termijn (binnen 12 maanden) verwachten we een daling van de EUR/NZD tot
1,94. De meeste economische indicatoren verslechteren en het lopend tekort bereikt
kritische niveaus.

Renteomgeving
Een Belgische Staatslening met een looptijd van 3 jaar biedt vandaag (10 februari 2006)
een rendement van 3,04%, zo’n 2,96 procentpunten onder het rendement van de hier
voorgestelde lening in NZD. Beleggers dienen zich natuurlijk af te vragen of het hogere
wisselkoersrisico in overeenstemming is met hun beleggersprofiel. De NZD kan best gezien
worden als een interessante diversificatie in een portefeuille die reeds een stevige basis
heeft belegd in obligaties uitgedrukt in EUR en in, ten opzichte van de EUR, stabiele
munten, met een hoge kredietwaardigheidrating.
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Emittent

Council of Europe Development Bank.

Rating

Moody’s: Aaa / Standard & Poors: AAA

Munt

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD).

Risicofactor

Deze emissie staat bloot aan het wisselkoersrisico. Dit betekent dat de belegger op de vervaldag een
bedrag in euro kan ontvangen dat lager is dan het oorspronkelijk belegde bedrag in euro.

Totaal bedrag

30.000.000 NZD.

Effecten

- Coupures van 2.000 NZD, 5.000 NZD en 10.000 NZD.
- Niet leverbare effecten.
- Gratis bewaard op een Fortis-Effectenrekening gedurende het volledige jaar 2006, daarna tegen het
geldende tarief1.

Financiële dienst

- Deutsche Bank Luxembourg S.A.
- Deutsche Bank AG, Paris.

Coupon

6% (bruto) per jaar, betaalbaar na vervallen termijn op 27 maart van elk jaar en voor de eerste maal op
27 maart 2007.

Vervaldag

27 maart 2009, wat overeenstemt met een looptijd van 3 jaar.

Betalingsdatum

27 maart 2006.

Emissieprijs

100%.

Rendement bij emissieprijs

6%.

Terugbetalingsprijs

100%.

Notering

Luxembourg.

ISIN-code

XS0244661673.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

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

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 19 oktober 2005 en
de definitieve voorwaarden (Pricing Supplement) opgemaakt in het Engels en gedateerd op 16 februari 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”.
De beleggers kunnen desgewenst vooraf een gespecialiseerd financieel adviseur raadplegen.

Ter beschikking aan de
loketten van elk Fortis
Bank-kantoor 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.

Inschrijvingen
De inschrijvingsperiode loopt van 17 februari tot 21 maart 2006 (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 vindt er het uitgifteprospectus, alsook op onze site
www.fortisbank.be/beleggen (rubriek “obligaties”, daarna “emissies”).
Voor alle aanvullende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 078 05 05 05.
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Voornaamste kenmerken van deze emissie

