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CUMERIO AUSTRIA GMBH
Nieuwe publieke lening op 7 jaar
Cumerio Austria GmbH, met de garantie van Cumerio NV/SA, een belangrijke speler in de
Europese kopersector, lanceert een obligatielening in EUR die een coupon van 4,875%
gedurende 7 jaar biedt.

De onderneming Cumerio
Cumerio werd op 29 april 2005 afgesplitst van Umicore, het eind 2001 omgedoopte Union Minière,
in een onafhankelijk en beursgenoteerd bedrijf. Het beheert de koperactiviteiten van de industriële
groep. De verzelfstandiging kaderde in de strategie van Umicore om zich meer toe te spitsen op
speciale materialen en maakt het voortaan voor Cumerio mogelijk om als onafhankelijke
vennootschap zijn eigen strategie uit te stippelen en te realiseren en geeft het bovendien directe
toegang tot de financiële markten.
Cumerio is één van de belangrijkste Europese producenten van koperstaven en halfafgewerkte
producten die hun toepassing vinden in zowel de meer traditionele als de ‘hightech’-industrie.
De hoofdzetel van Cumerio is gevestigd in Brussel, en daarnaast heeft de onderneming industriële
vestigingen in België, Bulgarije en Italië. Het bedrijf stelt momenteel meer dan 1500 mensen tewerk
en realiseerde in 2005 een omzet van 2 miljard EUR.
Voorafgaand aan de afsplitsing werd gedurende jaren in de koperafdeling een uitgebreid
investeringsprogramma doorgevoerd om Cumerio uit te rusten met de meest geavanceerde
installaties zodat het bijzonder efficiënt kan produceren. De kernactiviteit bestaat uit het smelten,
het raffineren, het recycleren en het transformeren van koper en koperlegeringen, en in elk van
deze activiteiten behoort Cumerio minstens tot de 5 grootste van Europa. Eén van de belangrijkste
strategische beslissingen voor de toekomst die Cumerio heeft genomen, is de uitbouw van de
capaciteit van de bestaande raffinaderij in Bulgarije.
De verzelfstandiging van Cumerio bleek tot nog toe een goede beslissing, getuige hiervan de meer
dan verdubbeling van de aandelenkoers in een jaar tijd. De eerder gegeven winstvooruitzichten voor
2006 werden eind april herbevestigd en wij verwachten zelfs dat deze in de loop van het jaar nog
verhoogd zullen worden. De resultaten van Cumerio zijn veel minder afhankelijk van de evolutie van
de koperprijs dan algemeen gedacht wordt. Ze worden vooral bepaald door de verwerkings- en
raffinagelonen die met de kopermijnen onderhandeld worden en voor heel 2006 vastliggen.
Eind dit jaar zullen deze voor 2007 afgesproken worden.

Waarschuwing
Wij vestigen de aandacht van potentiële beleggers op het feit dat er geen rating bestaat voor
de schuld van het bedrijf Cumerio NV/SA. De in deze lening geïnteresseerde belegger dient zich
bewust te zijn van het hogere risico dat hieraan verbonden is. Deze lening dient zich aan als een
interessante beleggingsopportuniteit ter diversificatie voor een obligatieportefeuille die reeds over
een groot gedeelte staatsleningen en obligaties van eersterangsemittenten beschikt.

Alle informatie of conclusies hierboven vermeld, stoelen op onderzoek verricht door Fortis Bank.
De emittent en de garant hebben Fortis Bank niet geassisteerd bij dit onderzoek en nemen
hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid op.

Voornaamste kenmerken van deze emissie
Emittent

Cumerio Austria GmbH.

Waarborg

Cumerio NV/SA

Rating

Geen rating.

Munt

Euro.

Totaal bedrag

125.000.000 EUR.

Coupures

1.000 EUR.

Coupon

4,875% (bruto) per jaar, betaalbaar na vervallen termijn op 26 juli van elk jaar en voor de eerste maal op 26 juli 2007.

Vervaldag

26/07/2013, wat overeenstemt met een looptijd van 7 jaar.

Betalingsdatum

26/07/2006.

Emissieprijs

101,75%.

Rendement bij emissieprijs

4,577%.

Terugbetalingsprijs

100%.

Notering

Euronext Brussel.

ISIN-code

XS0258976843.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

- Bij de inschrijving: geen.
- Bij aankoop of verkoop op de secondaire markt: 0,07%.

Materiële levering van
de obligaties

Geen materiële levering.

Bewaring in effectenrekening

Gratis bij Fortis Bank1 tot 1 januari 2008.

Financiële dienst

De financiële dienstverlening zal in België gratis verzorgd worden door Fortis Bank1.

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

Alvorens in te schrijven worden de beleggers verzocht het Prospectus van 20 juni 2006 aandachtig te lezen.
Een samenvatting in het Nederlands van het Prospectus is eveneens beschikbaar. Deze zijn is ter beschikking in elk
Fortis Bank-kantoor of te verkrijgen op het nummer 02/565 10 65. U kunt ook surfen naar www.fortisbank.be/beleggen
(rubriek “obligaties”, daarna “emissies”) en op www.cumerio.com.

1 Investeerders dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen voor een dergelijke dienstverlening aanrekenen.

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingsperiode loopt van 22 juni tot 20 juli 2006 (mogelijke vervroegde afsluiting).
U kunt inschrijven op die nieuwe lening via Phone banking (op het nummer 078 05 05 01) of aan de loketten van de Fortis Bankkantoren.
Voor alle aanvullende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 078 05 05 05.
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