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Fortis Luxembourg Finance
Lening “CALLABLE RANGE NOTE 1”
Breng uw rendement op smaak met de nieuwe lening Fortis Luxembourg Finance CALLABLE
RANGE NOTE 1. Deze lening speelt immers in op de lage rentevoeten en biedt u de mogelijkheid om
mooie rendementen na te streven zonder uw kapitaal in gevaar te brengen.
Deze lening heeft een looptijd van 5 jaar en:
• verzekert de terugbetaling voor 100% van uw startkapitaal (vóór kosten) op 5 oktober 2011, of
in geval van vervroegde terugbetaling. De emittent behoudt zich het recht voor om tot een
vervroegde terugbetaling van de lening over te gaan op een betaaldatum van de interesten, dus
op 5 oktober van elk jaar (zie ook de modaliteiten op de achterkant);
• waarborgt elk jaar een variabele coupon die minimum 2% (bruto) en maximum 5% (bruto)
zal bedragen.

Berekening van de jaarlijkse coupon
Het brutobedrag van elke coupon wordt 5 bankwerkdagen voor de betaaldatum berekend, op
grond van het dagelijkse verloop van de Euribor op 12 maanden gedurende het jaar dat de
betaaldatum van de interesten voorafgaat, binnen een bepaalde vork.
De waarde van de coupon zal berekend worden op het aantal dagen dat de Euribor op 12
maanden binnen de vork gebleven is, met de volgende formule:

2%

+

3% x

het aantal weerhouden dagen
totaal aantal kalenderdagen van een interestperiode

De vork voor het eerste jaar ligt tussen 0% en
3,80%. Om zich te wapenen tegen een eventuele
stijging van de rente, wordt het plafond van de
vork elk jaar met 0,2% opgetrokken om op 4,60%
uit te komen voor de berekening van de vijfde en
laatste coupon.

Historisch verloop van de Euribor* op
12 maanden (op 16.08.06) en jaarlijkse evolutie
van het plafond van de vork
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Wetende dat de Euribor op 12 maanden
momenteel rond de 3,65% schommelt, is
deze lening een doeltreffend middel om
munt te slaan uit een aanhoudend lage of
traag stijgende kortetermijnrente.
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De potentiële beleggers worden verzocht het
Basisprospectus te lezen.
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* EURIBOR (Euro Inter Bank Offered Rate): Euribor is een Europees tarief, dat is vastgesteld op basis van afspraken
tussen de Europese banken om hun depositorekeningen te vergoeden. Informatie betreffende de evolutie van de
Euribor rentevoeten kunnen verkregen worden bij elk Fortis Bank-kantoor.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

Fortis Luxembourg Finance SA.

Garant

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: XS0262217499).
- Gratis bewaard op een Fortis-Effectenrekening1.

Financiële dienst

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

Intresten

- De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 5 oktober van elk jaar, en voor de eerste maal op
5 oktober 2007.
- De brutorente van elke jaarlijkse coupon is variabel en gewaarborgd tot minimum 2% en wordt berekend op grond van het
dagelijks verloop van de Euribor op 12 maanden gedurende het jaar (van 5 oktober tot 5 oktober) dat de betaling van de
interesten voorafgaat (berekeningswijze zie recto).
- Gezien de jaarlijkse brutocoupon begrepen is tussen 2% en 5% zal het intern rendement schommelen tussen een
minimum van 0% en een maximum van 4,54%.
- De fixing van de jaarlijkse coupon gebeurt vijf werkdagen voor de betaaldatum van de interest.

Vervaldag

05/10/2011.
- De emittent behoudt zich het recht voor, maar niet de plicht, om tot een vervroegde terugbetaling van de lening over te
gaan tegen 100% van het kapitaal, op een betaaldatum van de interesten, op voorwaarde dat deze beslissing minstens
5 bankwerkdagen vooraf werd aangekondigd.
- Het kapitaal kan tevens worden terugbetaald om fiscale redenen volgens de voorwaarden beschreven in het Basisprospectus van 3 november 2005. Een dergelijke terugbetaling zal bekend worden gemaakt in de financiële pers mits het
in acht nemen van een periode van minimum 30 en maximum 45 dagen.

Uitgiftedatum / Betaaldatum

05/10/2006.

Uitgifteprijs

102%.

Terugbetalingsprijs

100% op de vervaldag, zijnde 5 oktober 2011, of in geval van vervroegde terugbetaling.

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. 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 Bijlage
gedateerd op 16 januari 2006 en de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) opgemaakt in het Engels en gedateerd op
24 augustus 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 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 Fortiskantoor of door te bellen
naar het nummer
02/565 35 35.

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

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingsperiode loopt van 26 augustus tot 22 september 2006 (vervroegde afsluiting is mogelijk in geval van
overinschrijving of indien de marktvoorwaarden wijzigen).
U kunt inschrijven op deze nieuwe lening 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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