Flash Invest

LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK
Nieuwe publieke lening op 2 jaar
Landwirtschaftliche Rentenbank brengt, in het kader van haar 50 miljard euro
Medium Term Note programma, een nieuwe lening op de markt uitgedrukt in ISK
met een jaarlijkse coupon van 9% (bruto) en een looptijd van 2 jaar.

De IJslandse kroon
De IJslandse kroon (‘ISK’) was één van de best presterende munten ten opzichte van de
EUR vorig jaar en steeg met 11,5%. De gestage verhoging van de basisrente van 8,25%
tot 10,5% om de hoge inflatie te bestrijden, was de voornaamste oorzaak voor de mooie
prestatie. Ook de voor het kleine land enorme investeringen in aluminiumsmelterijen door
buitenlandse bedrijven droegen bij tot de stijging van de wisselkoers. Deze willen profiteren
van de lagere elektriciteitskosten in het land, dat energie opwekt met geothermische- en
hydrocentrales. De inflatie zal waarschijnlijk nog enkele jaren boven de doelstelling van de
centrale bank blijven als gevolg van de hoge consumptie en het zeer lage werkloosheidscijfer
dat de lonen omhoog drijft. Ondertussen werd de basisrente op 26 januari al verder verhoogd
tot 10,75% en werd gesuggereerd dat bijkomende renteverhogingen mogelijk zijn, wat
positief is voor de munt. De ISK is zeer speculatief en trekt vooral beleggers aan omwille
van de hoge rendementen. Maar het hoge rentepeil verhoogt ook de kans op een plotse,
geforceerde vertraging van de economische groei of ‘hard landing’. De laatste drie kwartalen
werd al een groeivertraging opgetekend maar in vergelijking tot andere landen groeit de
economie nog sterk. Andere risicofactoren zijn het zeer hoge tekort op de lopende rekening
dat in 2005 verdubbelde tot 16% van het BBP en de hoge schuldgraad van de IJslandse
banken. Deze hebben er op 21 februari toe geleid dat het kredietwaardigheidsagentschap
Fitch de vooruitzichten voor toekomstige ratingwijzigingen van IJsland verlaagde van
‘stabiel’ naar ‘negatief’ wat betekent dat de volgende aanpassing waarschijnlijk een daling
zal zijn. De verlaging vormde de aanzet voor een flinke daling van de ISK met meer dan
10% in de daaropvolgende weken, die nog ‘ns versterkt werd door een algemene verslechtering van het sentiment van de beleggers ten aanzien van de hoogrentende munten van
‘opkomende landen’ in het algemeen. In de huidige omgeving waarin de Federal Reserve,
de ECB, en misschien binnenkort de Japanse centrale bank, hun richttarief verhogen, kan de
interesse voor deze munten afnemen.

Conclusie
Het toekomstige verloop van de ISK hangt nauw samen met het vermogen van de IJslandse
monetaire en politieke overheden om te zorgen voor een ‘zachte landing’ van de economie.
Indien ze hierin slagen kan de basisrente weer verlaagd worden naar een ‘normaler’ peil en
zal de munt waarschijnlijk verzwakken tot een EUR/ISK van 90. Dit is de koers die Fortis
Bank het meest waarschijnlijk acht op een horizon van 12 maanden. In het geval van ‘hard
landing’ zal de koers echter veel sterker kunnen dalen.

Renteomgeving
Een Belgische Staatslening met een looptijd van 2 jaar biedt vandaag (14 maart 2006) een
rendement van 3,18%, zo’n 4,98 procentpunten minder dan het rendement van de hier voorgestelde lening in ISK. Beleggers dienen zich af te vragen of het hoger wisselkoersrisico in
overeenstemming is met hun beleggersprofiel. De ISK kan best gezien worden als een
interessante diversificatie in een portefeuille voornamelijk bestaande uit investeringen in
EUR evenals in munten die stabiel zijn ten opzichte van de EUR en een uitstekende
kredietwaardigheid bieden.
Alle informatie of conclusies hierboven zijn gebaseerd op onderzoek verricht door Fortis Bank en engageert op
geen enkele wijze Landwirtschaftliche Rentenbank.
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Emittent

De emittent, de Landwirtschaftliche Rentenbank of kort ‘Rentenbank’, is het centrale herfinancieringsagentschap voor banken die leningen toestaan aan de landbouw- en de voedingsindustrie. Hiervoor geeft
Rentenbank regelmatig obligaties uit op de internationale obligatiemarkten.
Deze instelling geniet van de Anstaltslast van de Federale Republiek Duitsland.

Rating programma

Moody’s: Aaa / Standard & Poors: AAA / Fitch: AAA.

Munt

IJslandse kroon (ISK). Op 14 maart 2006 bedroeg de wisselkoersverhouding EUR/ISK 84,80. Zie evolutie
en grafieken op de website van de ECB (www.ecb.int/stats/eurofxref).

Risicofactor

Deze emissie staat bloot aan het wisselkoersrisico. Dit betekent dat de belegger op de vervaldag een
bedrag in euro kan ontvangen dat lager of hoger is dan het oorspronkelijk belegde bedrag in euro.

Totaal bedrag

2 miljard ISK.

Effecten

- Coupures van 100.000 ISK en 1.000.000 ISK.
- Effecten materieel leverbaar vanaf 40 dagen na de datum van uitgifte.
- Gratis bewaard op een Fortis Bank-Effectenrekening gedurende het volledige jaar 2006, daarna tegen
het geldende tarief1.

Financiële dienst

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

Coupon

9% (bruto) per jaar, betaalbaar na vervallen termijn op 8 mei 2007 en op 8 mei 2008.

Vervaldag

8 mei 2008, wat overeenstemt met een looptijd van 2 jaar.

Betalingsdatum

8 mei 2006.

Emissieprijs

101,49%.

Rendement bij emissieprijs

8,163%.

Terugbetalingsprijs

100%.

Notering

Luxembourg.

ISIN-code

XS0248482993.

Kosten1

Investeerders worden uitgenodigd om de brochure inzake de tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen te consulteren, beschikbaar in ieder kantoor en op de website www.fortisbank.be/beleggen
rubriek ‘Kosten en taksen’

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

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

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 Basisprospectus, opgemaakt in het Engels en gedateerd op 15 juli 2005, het
Supplement van 27 juli 2005 en de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) opgemaakt in het Engels en
gedateerd op 17 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 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 Fortis
Bank-kantoor of door te
bellen naar het nummer
02/565 54 12.

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

Inschrijvingen
De inschrijvingsperiode loopt van 20 maart tot en met 28 april 2006 (mogelijke vervroegde afsluiting).
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 Bank-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.

Fortis Bank

Flash Invest • Maart 2006

03.2006 - Verantwoordelijke uitgever: K. Steel - Fortis Bank NV - Warandeberg 3 - 1000 Brussel

Voornaamste kenmerken van deze emissie

