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FORTIS LUXEMBOURG FINANCE
Nieuwe openbare uitgifte van “reverse convertible notes”
Fortis Luxembourg Finance, financieringsvennootschap van Fortis, lanceert een nieuwe “reverse
convertible” lening met looptijd 2 jaar en met als onderliggend het certificaat van het aandeel
ING Groep NV. De jaarlijkse coupon bedraagt 9,50% (bruto).

Bedrijfprofiel
ING is een wereldwijd actieve financiële dienstverlener van Nederlandse oorsprong met ruim
150 jaar ervaring. ING is in meer dan 50 landen actief met een uitgebreid productassortiment op
het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer. ING richt zich op een ruime klantengroep, bestaande uit particulieren, gezinnen, kleine bedrijven, grote ondernemingen, instellingen
en overheden. De Benelux is ING’s thuismarkt, al heeft de groep een sterke positie verworven in
de VS op het vlak van pensioenen en levensverzekeringen. Daarnaast is ING via haar internetbank
ING Direct actief in negen grote landen. Tot slot heeft ING zich ook georiënteerd naar opkomende
markten zoals Azië, Centraal-Europa en Latijns-Amerika.

Reverse convertible
Bij reverse convertibles kan de emittent beslissen voor een terugbetaling van de Note op eindvervaldag in aandelen, in dit geval certificaten van aandelen ING Groep NV. De emittent zal de
Notes terugbetalen in certificaten van aandelen ING en niet in cash indien de koers van de ING
certificaten van aandelen is gedaald gedurende de looptijd van de uitgifte (zie z.o.z. - Terugbetaling).
De belegger loopt dus het risico op kapitaalverlies en ontvangt daarom een veel hogere coupon
dan op een traditionele obligatie.

Waarschuwing
Deze Notes zijn schuldinstrumenten met een korte looptijd (vervaldag op 1 september 2008) en een
relatief hoge coupon (9,50%). Deze hogere opbrengst moet beschouwd worden als een vergoeding
voor de mogelijkheid die de emittent zich voorbehoudt om op de vervaldag de Notes terug te betalen,
hetzij in contanten tegen de nominale waarde van de Notes, hetzij in een aantal certificaten van
aandelen. Technisch gezien komt het product neer op de combinatie van een gewone obligatie en
de aankoop van een put-optie door de emittent. De premie die de emittent betaalt voor de putoptie wordt in de hogere coupon verrekend. De belegger kan als dusdanig worden beschouwd als
de verkoper van een put-optie van het Europese type (enkel uitoefenbaar op vervaldag) die aan de
koper ervan (de emittent van het schuldinstrument) het recht verleent om op de afloopdatum aan
de verkoper (de investeerder) een voorafbepaald aantal certificaten te leveren tegen een vooraf
bepaalde koers, wat in een extreem geval gevolg zou kunnen hebben dat ingeval van een terugbetaling van het schuldinstrument in certificaten, het terugbetaalde bedrag nihil is.
Er wordt bijgevolg nadrukkelijk op gewezen dat, op het ogenblik van de aflossing van het schuldinstrument in certificaten, de investeerder een waarde in aandelen kan ontvangen die, op basis van
de dan geldende beurskoers, een lagere waarde vertegenwoordigt dan de nominale waarde van de
terugbetaalde Notes. De belegger moet er zich degelijk van bewust zijn dat hij in dergelijk geval een
verlies kan oplopen dat in theorie evenveel bedraagt als het ingelegd kapitaal.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

Fortis Luxembourg Finance – Luxembourg.

Garant

Fortis Bank nv – België.

Rating

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

Totaal bedrag

Minimum 5 miljoen EUR en maximum 150 miljoen EUR.

Effecten

- Nominale waarde: 1.000 EUR.
- De effecten zijn niet materieel leverbaar.
- Gratis bewaring op een Fortis-Effectenrekening1.

Financiële dienst

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

Coupon

9,50% (bruto) per jaar, betaalbaar na vervallen termijn op 1 september 2007 en 1 september 2008.

Vervaldag

1 september 2008, wat overeenstemt met een looptijd van 2 jaar.

Betalingsdatum

1 september 2006.

Uitgifteprijs

102%.

Terugbetaling

100% van de nominale waarde OF een aantal certificaten van aandelen van ING Groep NV berekend volgens de volgende
formule:
1.000 euro
Initiële waarde
Fracties van certificaten worden in cash uitbetaald.
De Initiële waarde wordt bepaald aan de hand van de koersen op 29, 30 en 31 augustus 2006.

ISIN-code

XS0261223332.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

- Bij de inschrijving: geen.
- Bij aankoop of verkoop op de secondaire markt: 0,07% (max. 500 EUR per verrichting).

Notering

De notes zullen noteren op Euronext Brussels. 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 (RV) worden ingehouden. 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 18 juli 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 “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 werd door de CBFA goedgekeurd op 18 juli 2006 in toepassing van artikel 23 van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
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 35 35

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.

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingsperiode loopt van 20 juli tot 25 augustus 2006 (vervroegde afsluiting is mogelijk in geval van overinschrijving of
indien de marktvoorwaarden wijzigen).
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.
07.2006 - Verantwoordelijke uitgever: G. Eeckhoudt - Fortis Bank NV - Warandeberg 3 - 1000 Brussel

