Flash Invest

Lening Fortis Luxembourg Finance SA
Callable Fixed then Cumulative Reverse Floating Rate Notes 2

“SNOWBALL 2”
De rentevoeten blijven laag. Verschrikkelijk laag: momenteel zelfs minder dan 4% op 10 jaar!
Om te kunnen rekenen op een redelijk rendement, moet men dan ook geduld kunnen
uitoefenen… of vindingrijk zijn. Mikken op een hoger rendement dan dat van een klassieke
obligatie, dat is precies wat de nieuwe lening SNOWBALL van Fortis Luxembourg Finance
u biedt.

De lening SNOWBALL in een notendop
Deze nieuwe lening in euro heeft een maximale looptijd van 10 jaar. De emittent reserveert
zich het recht om over te gaan tot een vervroegde terugbetaling van deze lening tegen 100%
op elke jaarlijkse couponvervaldag.
• Het kapitaal is voor 100% gewaarborgd op de eindvervaldag of in geval van
vervroegde terugbetaling.
• De eerste jaarlijkse coupon bedraagt hoe dan ook 6% bruto.
• Het bedrag van de volgende coupons is variabel en dus niet gegarandeerd.

Betaaldatum
van de coupon
06.04.2007
06.04.2008
06.04.2009
06.04.2010
06.04.2011
06.04.2012
06.04.2013
06.04.2014
06.04.2015
06.04.2016

Bedrag van de coupon
6,00% (bruto)
Bedrag van de vorige coupon
Bedrag van de vorige coupon
Bedrag van de vorige coupon
Bedrag van de vorige coupon
Bedrag van de vorige coupon
Bedrag van de vorige coupon
Bedrag van de vorige coupon
Bedrag van de vorige coupon
Bedrag van de vorige coupon

+
+
+
+
+
+
+
+
+

2,60% - Euribor-rente 12 maanden
2,85% - Euribor-rente 12 maanden
3,10% - Euribor-rente 12 maanden
3,35% - Euribor-rente 12 maanden
3,60% - Euribor-rente 12 maanden
3,85% - Euribor-rente 12 maanden
4,10% - Euribor-rente 12 maanden
4,35% - Euribor-rente 12 maanden
4,60% - Euribor-rente 12 maanden

De Euribor (European
Interbank Offered Rate)
is een indicator van rentevoeten voor kredieten voor
13 verschillende vervaldagen
gaande tot 1 jaar. Deze
rentevoeten worden dagelijks
berekend volgens een steekproef van tarieven die van
toepassing zijn op de interbancaire markt van de
Eurozone.
▲

▲

Teneinde de effecten van een eventuele
stijging van de Euribor-rente 12
maanden op het jaarlijkse rendement te
compenseren, wordt een “veiligheidsmarge” ingebouwd in de vorm van een
vooraf vastgesteld en een jaar na jaar
hoger bijkomend rendement: het stijgt
aldus van 2,60% in 2008 tot 4,60% in
2016.

Voorbeeld: berekening van de coupon betaalbaar op
6 april 2008
6,00%
Brutobedrag van de vorige coupon (2007)
+ 2,60%
+2,60%
- Euribor-rente 12 maanden
Veronderstel dat hij op deze datum
3,20% bedraagt
-3,20%
Bedrag van de brutocoupon

5,40%

Men moet geen wiskundige zijn om uit dit voorbeeld af te leiden dat, opdat de coupon nul
zou bedragen (de meest negatieve hypothese want een negatieve coupon is niet mogelijk),
de Euribor-rente 12 maanden de komende 2 jaar tot 8,60% zou moeten stijgen.
De potentiële beleggers worden uitgenodigd om het prospectus te lezen.
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Fortis Bank

Emittent

Fortis Luxembourg Finance SA – Luxembourg.

Garant

Fortis Bank.

Rating van de garant
(schuld op lange termijn)

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

Bedrag

Minimum 10 miljoen EUR en maximum 250 miljoen EUR.

Effecten

- Nominale waarde: 1.000 EUR.
- Effecten niet fysiek leverbaar (ISIN-code: XS0237888457).
- Gratis bewaring op een Fortis-Effectenrekening1.

Financiële dienst

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

Intresten

De intresten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 6 april van elk jaar.
- Op het einde van het eerste jaar zal de belegger een brutocoupon ontvangen van 6%.
- Vervolgens, voor de opeenvolgende intrestperiodes van 6 april 2007 tot 6 april 2016, zal de belegger een
bruto jaarlijkse coupon ontvangen met een variabele rentevoet, die berekend zal worden volgens een
formule die afhangt van de Euribor-rentevoet 12 maanden (zie berekeningswijze op keerzijde).
De bepaling van de Euribor-rente 12 maanden gebeurt 5 werkdagen vóór de betaaldatum van de
coupon.

Vervaldag

De Notes hebben een maximale looptijd van 10 jaar.
De uitgever heeft de mogelijkheid om de Notes, op iedere betaaldatum van de intrest, vervroegd terug te
betalen tegen 100%, op voorwaarde dat hij dit minstens 5 dagen vóór deze datum heeft aangekondigd in
De Tijd of in l’Echo.

Betaaldatum

6 april 2006.

Uitgifteprijs

102%.

Terugbetalingsprijs

100%

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

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

Notering

De notes zullen noteren op Euronext Brussels. Fortis 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 (RV) worden ingehouden.
De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, die fiscaal verblijfhouder zijn
in België.

Prospectus

De beleggers dienen het prospectus, opgemaakt in het Engels en gedateerd op 20 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 volledig prospectus en vooral op de inhoud van de sectie “Overwegingen
voor de belegger – Risicofactoren”. Een samenvatting in het Nederlands is eveneens beschikbaar.
Bij onderlinge verschillen tussen het prospectus en de in onderhavig document opgenomen informatie zal
de inhoud van het prospectus voorrang hebben. Het prospectus, opgemaakt conform Verordening (EC)
809/2004 van de Europese Commissie van 29 april 2004, werd door de CBFA goedgekeurd op
21 februari 2006 in toepassing van artikel 14 van de wet van 22 april 2003 met betrekking tot het
openbaar aanbod van effecten.
Indien de beleggers dit nodig achten, kunnen ze bovendien een specialist in financieel advies raadplegen.

Ter beschikking aan de
loketten van elk Fortis
Bank-kantoor of door
te bellen naar het nummer
02/565 68 61

1 De opening van een Effectenrekening is eveneens gratis bij Fortis. Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen kunnen
aanrekenen.

Hoe inschrijven?
De inschrijvingsperiode loopt van 25 februari tot 24 maart 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 Phone banking (078/05 05 01) of aan de loketten
van elk Fortis-kantoor.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 078/05 05 05.

Fortis Bank
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Voornaamste kenmerken van deze uitgifte

