Flash Invest

Fortis Luxembourg Finance
Lening “COMMODITY RUSH NOTE 1”
De economische groei gaat met rasse schreden vooruit in de groeilanden wereldwijd.
Deze ongebreidelde expansie heeft de vraag naar grondstoffen sterk doen toenemen. De wet
van vraag en aanbod geldt ook voor grondstoffen. Een immer toenemende vraag naar steeds
zeldzamer wordende goederen, kan leiden tot een stijging van de prijzen. U merkt het
trouwens dagelijks aan de pomp... Maar wist u dat u er ook van kunt profiteren? Door te
beleggen in de nieuwe lening “COMMODITY RUSH NOTE 1” van Fortis Luxembourg Finance.
Gemakkelijk en slim tegelijk!

De “COMMODITY RUSH NOTE 1” in een notendop
Deze nieuwe gestructureerde lening heeft een looptijd van 4 jaar en is uitgegeven in
Amerikaanse dollar (USD). Een mooie gelegenheid dus om uw beleggingsportefeuille te
spreiden. Bovendien kunt u als particuliere belegger mee profiteren van de structurele
stijging van de grondstoffenprijzen, met de zekerheid dat u uw kapitaal terugvindt op de
vervaldag.
• De uiteindelijke opbrengst is immers afhankelijk van het verloop van een korf bestaande
uit 5 veel gevraagde grondstoffen, allen voor hetzelfde gewicht vertegenwoordigd:
olie, goud, aluminium, koper en zink.
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• Dankzij een stevig hefboomeffect
wordt de uiteindelijke winst trouwens
verdubbeld.
Indien de waarde van de korf effectief
is gestegen, ontvangt de belegger 200%
van deze stijging. Bovendien wordt de
uiteindelijke winst niet alleen verdubbeld maar ze is ook onbeperkt.
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Bedrag van de meerwaarde = 200% van de stijging (in %) van de korf
• Het kapitaal wordt tegen 100% terugbetaald op de vervaldag, zijnde 5 mei 2010. Een
interessante troef rekening houdend met de grote volatiliteit van grondstoffenprijzen.
• Deze lening wordt uitgegeven in Amerikaanse dollar. Dit betekent dat de terugbetaling
van de lening in EUR, op de vervaldag of op de secundaire markt, bloot staat aan het
wisselkoersrisico. Indien de dollar op dat moment gestegen is tegenover de euro, dan
realiseert de belegger nog een bijkomende meerwaarde. Daalt de dollar echter, dan
betekent dat voor de belegger een minwaarde.
Potentiële beleggers worden verzocht het Prospectus 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 USD en maximum 150 miljoen USD.

Effecten

- Nominale waarde: 2.000 USD.
- Niet leverbare effecten (ISIN-code: XS0248215955).
- Gratis bewaard op een Fortis-Effectenrekening1.

Financiële dienst

- Fortis in België.
- Fortis (Nederland) in Nederland.
- Fortis (Luxembourg) in Luxemburg.

Betaal- en uitgiftedatum

05/05/2006.

Uitgifteprijs

102%.

Vervaldag

05/05/2010.

Minimale terugbetalingsprijs

100% van het oorspronkelijke kapitaal in USD. Voor terugbetalingen in een andere munt is er een
wisselkoersrisico.

Coupon

Geen tussentijdse interestuitkering.

Uiteindelijke winst

- Meerwaarde (in USD) op voorwaarde dat de waarde van de grondstoffenkorf, gelijk verdeeld over
5 grondstoffen (olie, goud, aluminium, koper en zink) is gestegen ten opzichte van zijn startwaarde.
- De oorspronkelijke waarde van de korf wordt vastgelegd op 28 april 2006.
- De eindwaarde van de korf wordt vastgelegd op 28 april 2010.
- Het bedrag van de meerwaarde = 200% van het positieve verloop van de korf

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 Prospectus, opgemaakt in het Engels en gedateerd op 22 maart 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 van het Prospectus 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 10 65

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

Inschrijvingen
De inschrijvingsperiode loopt van 25 maart tot 21 april 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 alle aanvullende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 078 05 05 05.
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Voornaamste kenmerken van deze emissie

