Flash Invest

EKSPORTFINANS
Nieuwe publieke lening op 2 jaar
Eksportfinans lanceert een nieuwe lening uitgedrukt in ISK en dus onderhevig aan
het wisselkoersrisico. De lening wordt uitgegeven tegen 101,22% en biedt een coupon
van 8,25% bruto gedurende 2 jaar.

De IJslandse Kroon (ISK)
De IJslandse Kroon was één van de best presterende munten ten opzichte van de EUR
vorig jaar en steeg met 11,5%. De meer exotische munten buiten beschouwing gelaten,
deden enkel de Canadese- en Amerikaanse dollar en de Turkse Lire het nog beter.
De gestage verhoging van de basisrente door de centrale bank van 8,25% tot 10,5% was
de voornaamste oorzaak voor de mooie prestatie van de ISK. Enkel in maart, april en november vorig jaar zorgde een lager dan verwachte inflatiestijging of een afzwakking van
de bewoordingen van de centrale bank met betrekking tot de toekomstige te verwachten
rentepolitiek, voor een tijdelijke correctie van de EURISK. Dit toont het speculatieve
karakter van de munt aan die vooral omwille van de hoge rendementen beleggers aantrekt.
Een andere oorzaak voor de stijging van de ISK vormden de voor het kleine land enorme
investeringen in aluminiumsmelterijen door buitenlandse bedrijven. Deze willen profiteren
van de lage elektriciteitskosten in het land door de aanwezigheid van geisers. Volgens de
centrale bank bedroeg de economische groei van Ijsland in 2005 5,5% en ze verwacht pas
een vertraging vanaf 2007. De inflatie (4,4% in januari 2006) zou nog enkel jaren boven de
beoogde 2,5% blijven door de forse binnenlandse vraag en het zeer lage
werkloosheidscijfer.

Conclusie
Er zijn voorlopig geen redenen om aan te nemen dat de ISK flink zal dalen ten opzichte van
de EUR. In eerste instantie zal het renteverschil ervoor zorgen dat de munt rond het huidige
niveau kan blijven fluctueren en zijn bijkomende renteverhogingen mogelijk. De evolutie
van het vertrouwen van de beleggers ten aanzien van de ‘emerging markets’ speelt ook een
belangrijke rol in het koersverloop van de ISK. Een mogelijke afname van de buitenlandse
investeringen kan er echter voor zorgen dat het grote tekort op de lopende rekening, dat
geschat wordt op 12 tot 14% van het BBP, meer aandacht zal krijgen wat kan wegen op de
munt. Ook een vertraging van de economische groei vanaf 2007, die de centrale bank er
toe kan aanzetten haar monetaire politiek om te keren, kan op een horizon van 12 maanden
leiden tot een daling van de ISK ten opzichte van de EUR.

Renteomgeving
Een Belgische Staatslening met een looptijd van 2 jaar biedt vandaag (31 januari 2006) een
brutorendement van 3,00%, zo’n 4,57 procentpunten onder het rendement op basis van de
uitgifteprijs van 7,57% bruto van de hier voorgestelde lening in ISK. Beleggers dienen zich
natuurlijk af te vragen of het hogere wisselkoersrisico in overéénstemming is met hun
beleggersprofiel. De ISK kan best gezien worden als een interessante diversificatie in een
portefeuille die reeds een stevige basis heeft belegd in obligaties uitgedrukt in EUR, en ten
opzichte van de EUR stabiele munten, met een hoge kredietwaardigheidrating.
Gezien de korte looptijd vinden wij het wisselkoersrisico verantwoord.
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Fortis Bank

Emittent

Het Noorse Eksportfinans ASA is gespecialiseerd in langetermijn-financieringen en is aangesteld door de
Noorse overheid als de officiële verstrekker van exportfinancieringen voor leveringen in sectoren zoals deze
van de opwekking van elektriciteit door waterkracht, viskwekerijen, scheepsbouw en telecommunicatie.
Hiervoor geeft het regelmatig obligaties uit op de internationale obligatiemarkten, waarvoor het hoge ratings
toegekend krijgt van de kredietwaardigheidagentschappen.

Rating

Moody’s: Aaa / Standard & Poors: AA+ / Fitch: AAA.

Munt

IJslandse Kroon (ISK). Op 31 januari 2006 bedroeg de pariteit EUR/ISK 75,20. Het muntverloop en de
bijbehorende grafieken kunnen geraadpleegd worden op de site van de ECB (www.ecb.int/stats/eurofxref).

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

2 miljard ISK.

Effecten

- Coupures van 100.000 ISK.
- Niet leverbare effecten.
- Gratis bewaard op een Fortis Bank-Effectenrekening gedurende het volledige jaar 2006, daarna tegen
het geldende tarief1.

Financiële dienst

- Fortis Bank in België.
- Fortis Bank (Nederland) in Nederland.
- Fortis Banque Luxembourg in Luxembourg.

Coupon

8,25% (bruto) per jaar, betaalbaar na vervallen termijn op 14 maart 2007 en op 14 maart 2008.

Vervaldag

14 maart 2008, wat overeenstemt met een looptijd van 2 jaar.

Betalingsdatum

14 maart 2006.

Emissieprijs

101,22%.

Rendement bij emissieprijs

7,57% (bruto).

Terugbetalingsprijs

100%.

Notering

Londen.

ISIN-code

XS0242965043.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

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

Kosten1

- Inning van de coupons: 3% met een maximum van 5 EUR.
- Terugbetaling van het kapitaal: 5 EUR.

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 1 juli 2005 en de
Definitieve Voorwaarden (Final Terms) opgemaakt in het Engels, 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”.
Een samenvatting in het Nederlands van het Basisprospectus is eveneens beschikbaar.
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 54 12.

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

Inschrijvingen
De inschrijvingsperiode loopt van van 2 februari tot 7 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

