Flash Invest

Fortis Luxembourg Finance
Lening “EUROPEAN PERFORMANCE NOTE 1”
De aandelenmarkten hebben de voorbije drie jaren uitstekende prestaties neergezet.
Aandelenbeleggers mogen er prat op gaan dat zij een winstgevende zaak hebben gedaan
over een relatief korte periode. Beleggen in aandelen over een korte periode is evenwel niet
zonder risico. Tenzij u de prestaties op korte termijn nastreeft van Europese aandelen via de
nieuwe lening “EUROPEAN PERFORMANCE” van Fortis Luxembourg Finance, een belegging
die tegelijkertijd veilig en slim is.

De gestructureerde lening “EUROPEAN PERFORMANCE NOTE 1” in een
oogopslag
Deze nieuwe lening is uitgegeven in euro, heeft een looptijd van 2 jaar en
• verzekert op 7 juni 2008 de terugbetaling tegen 100% (vóór kosten) van het oorspronkelijk nominaal belegd kapitaal;
• koppelt zijn potentiële uiteindelijke meerwaarde, in zijn geheel uitgekeerd op de vervaldag,
aan het maandelijks verloop van de DJ Euro Stoxx 50-index tussen 1 juni 2006 en 1 juni
2008. Deze index is samengesteld uit de 50 belangrijkste aandelen uit de eurozone.

Berekening van de potentiële meerwaarde op de vervaldag
Om de kansen op succes te verhogen, voorziet het rendementsmechanisme van de lening
“EUROPEAN PERFORMANCE NOTE 1” bovendien een “startbonus” van 15% (bruto op
2 jaar) die
- de meerwaarde optrekt wanneer de som van de observaties positief is;
- de impact van dit resultaat in zekere mate verzwakt indien het negatief is.
• De startwaarde van de DJ Euro Stoxx-index is de slotkoers van 1 juni 2006.
• Het maandelijks verloop van de index wordt vervolgens elke maand berekend op basis van
de slotkoers van de eerste werkdag en dit gedurende 24 maanden.
• Op de laatste observatiedag, op 1 juni 2008, worden de 5 beste observaties verwijderd en
worden de 19 overblijvende observaties (positief en negatief) samengeteld.
• De uiteindelijke meerwaarde (bruto) wordt als volgt berekend:
15% + het resultaat (positief of negatief) van de som van de 19 maandelijkse observaties.
Voorbeeld
24 maandelijkse observaties (in %) van de DJ Euro Stoxx 50

De 5 hoogste observaties worden
verwijderd (hetzij 20,34% in totaal).

+2,57
+3,00
-1,51
+0,55

De som van de overblijvende
observaties = +2,56%

+1,38
+0,86
-0,62
-0,42

+4,71
-1,20
-2,13
+3,75

+0,25
+0,48
+1,66
+0,94

+0,74
+1,79
-0,44
+3,83

+5,05
+1,96
-4,14
-0,16

Deze gegevens zijn puur illustratief en voorspellen in geen enkel
geval het toekomstige verloop van de DJ Euro Stoxx 50-index.

Uiteindelijke meerwaarde =
15% + 2,56% = 17,56%, oftewel een
jaarlijks rendement van 7,36% bruto.

In dit voorbeeld ontvangt de belegger op de vervaldag dus: 100% van de nominale waarde
+ 17,56% (bruto op 2 jaar).
Potentiële beleggers worden verzocht het Basisprospectus te lezen.
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Fortis Bank

Emittent

Fortis Luxembourg Finance S.A.

Waarborg

Fortis Bank NV.

Rating van de emittent

Moody’s: Aa3 / Standard & Poor’s: AA- / Fitch: AA-

Bedrag

Minimum 5 miljoen EUR en maximum 150 miljoen EUR.

Effecten

- Nominale waarde: 1.000 EUR.
- Niet leverbare effecten (ISIN-code: XS0249346593).
- Gratis bewaard op een Fortis Bank-Effectenrekening1.

Financiële dienst

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

Betaal- en uitgiftedatum

07/06/2006.

Uitgifteprijs

102%.

Terugbetalingsprijs

100%.

Vervaldag

07/06/2008 wat overeenkomt met een looptijd van 2 jaar.

Interesten

- Geen coupons.
- Eventuele meerwaarde op de vervaldag, afhankelijk van het maandelijks verloop van de DJ Euro Stoxx
50 Price Index (oftewel de sluitingkoers van de index op de eerste werkdag van de maand in vergelijking
met de sluitingkoers van de index op de eerste werkdag van de voorbije maand) tussen 1 juni 2006 en
1 juni 2008 (zie recto voor mechanisme). De sluitingkoers van de index kan geraadpleegd worden op
www.stoxx.com/data/opening.html

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

- Bij de inschrijving: nihil.
- Bij de verkoop: 0,07% (max. 500 EUR per verrichting).

Notering

De notes zullen noteren op de Beurs van Luxemburg. 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 worden ingehouden op de
meerwaarde behaald op de vervaldag. 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 3 november 2005,
zijn Supplement gedateerd op 16 januari 2006 evenals de Definitieve voorwaarden (Final Terms) opgemaakt
in het Engels en gedateerd op 20 april 2006 aandachtig te lezen en ze worden uitgenodigd om hun
beslissing om te investeren in de Notes uitsluitend te baseren op de inhoud ervan en vooral op de inhoud
van de sectie “Overwegingen voor de belegger - 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 68 61.

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

Hoe inschrijven?
De inschrijvingsperiode loopt van 22 april tot 26 mei 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 via Phone banking (op 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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Voornaamste kenmerken van deze emissie

