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EUROPESE INVESTERINGSBANK (EIB)
Nieuwe publieke lening in NOK op 6 jaar
De Europese Investeringsbank (EIB), supranationale financieringsinstelling van de Europese Unie
lanceert een nieuwe lening met een vaste coupon van 4,375% (bruto), uitgedrukt in NOK, met
een looptijd van 6 jaar.

De Noorse kroon (NOK)
Er zijn weinig munten die sinds het begin van dit jaar een (lichte) appreciatie t.o.v. de euro kunnen
voorleggen. Het is nochtans zo voor de Noorse kroon. De redenen van deze prestatie zijn
gedeeltelijk verbonden aan de petroleumorders die op hun beurt gelinkt zijn aan de prijsevolutie van
het zwarte goud. Ter herinnering, Noorwegen is de derde olie-uitvoerder ter wereld. Alhoewel men
de impact van de stijgende energieprijzen op de munt niet moet overschatten, blijft het er toch goed
uitzien voor de NOK.
Een ander element dat de munt ondersteunt, is de verwachting dat de centrale bank haar politiek
van renteverhogingen ‘mondjesmaat’ zal doorvoeren. Sinds het begin van dit jaar is de basisrente
reeds viermaal verhoogd geworden tot op het huidige niveau van 2,75%. Met een inflatie die
grotendeels onder controle is, zal de Noorse centrale bank haar basisrente tussen 2,75% en 3,75%
willen houden en elke forse verhoging willen vermijden teneinde een te felle appreciatie van de NOK
te voorkomen.
De binnenlandse vraag blijft sterk en de consumptiekredieten hebben hun hoogste stijging op
jaarbasis opgetekend sinds de afgelopen 18 jaar. Wat de arbeidsmarkt betreft, de werkloosheidsgraad blijft laag en de toeloop van buitenlandse werkkrachten kan momenteel niet aan de vraag
voldoen.

Conclusie
• Op korte termijn (3 maanden) zullen het renteverschil en een verbetering van de voornaamste
Noorse economische cijfers de NOK nog blijven ondersteunen, en zelfs een lichte appreciatie
naar 7,7 NOK voor 1 EUR mogelijk kunnen maken. De huidige wisselkoers schommelt rond
8 NOK voor 1 EUR.
• Op langere termijn (vanaf 12 maanden) achten we zelfs een appreciatie naar 7,5 NOK voor 1 EUR
haalbaar. De vraag naar petroleum blijft groot en het aanbod is niet elastisch. Deze aanhoudende
wanverhouding op de oliemarkten zorgt voor een onbetwistbare ondersteuningsfactor voor de
Noorse munt. Daarbij komt nog de afwezigheid van het inflatierisico op korte termijn samen met
de monetaire politiek die de munt stabiel wil houden. Deze elementen ondersteunen eveneens de
Noorse munt.

Renteomgeving
Een Duitse Staatslening met een looptijd van 6 jaar biedt vandaag (16 augustus 2006) een
rendement van 3,853%, zo’n 20,8 basispunten minder dan het rendement bij emissieprijs van de
hier voorgestelde lening in NOK. Beleggers dienen zich af te vragen of het wisselkoersrisico in
overeenstemming is met hun beleggersprofiel. De NOK kan best gezien worden als een interessante
diversificatie in een portefeuille voornamelijk bestaande uit investeringen in EUR en die een
uitstekende kredietwaardigheid bieden.

Voornaamste kenmerken van deze emissie
Emittent

De Europese Investeringsbank (EIB) is de supranationale financieringsinstelling van de Europese Unie (EU) en heeft als taak
bij te dragen aan de integratie, aan de evenwichtige ontwikkeling en aan de economische en sociale samenhang van de
lidstaten van de EU. Hiervoor haalt het aanzienlijke kapitalen op via de financiële markten waarmee het investeringsprojecten
(mee)financiert die voldoen aan de bovengenoemde doelstellingen. Het zorgt ook voor de financiering van de akkoorden die
de EU heeft afgesloten op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.

Rating

Gezien de EIB de hoogst mogelijke kredietwaardigheidsratings krijgt toegekend, AAA bij S&P, Aaa bij Moody’s en Aaa bij
Fitch, kan het aan de best mogelijke voorwaarden ontlenen op de financiële markten.

Munt

Noorse kroon (NOK).

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

1.000.000.000 NOK.

Coupures

- 10.000 NOK en 50.000 NOK.
- Geen materiële levering van de effecten.
- Gratis bewaring op een Fortis-Effectenrekening1 in 2006 et 2007, daarna tegen het geldende tarief.

Financiële dienst

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

Betalingsdatum

31 augustus 2006.

Emissieprijs

101,641%.

Terugbetalingsprijs

100%.

Rendement bij emissieprijs

4,061%.

Coupon

4,375% (bruto).

Vervaldag

31 augustus 2012, wat overeenstemt met een looptijd van 6 jaar.

Notering

Luxembourg.

ISIN-code

XS0264931295.

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 10 mei 2006 aandachtig te lezen
evenals de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) opgemaakt in het Engels. Ze worden uitgenodigd om hun beslissing om in
deze obligaties te beleggen uitsluitend te baseren op de inhoud van deze voormelde informatie en vooral op de inhoud van
de sectie “Risicofactoren”.
Indien de beleggers dit nodig achten, kunnen ze bovendien een specialist in financieel advies raadplegen.

Ter beschikking aan de
loketten van elk Fortiskantoor 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 14 tot 28 augustus 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-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.
08.2006 - Verantwoordelijke uitgever: G. Eeckhoudt - Fortis Bank NV - Warandeberg 3 - 1000 Brussel

