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HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST
Nieuwe lening op 5 jaar met fiscaal voordeel
Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) werd opgericht in maart 2006 en heeft
een dubbele sociale doelstelling:
1. de studie en de verwezenlijking van projecten door tussenbeide te komen in de financiering van
structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen te
bevorderen voor de doelgroep van de meest behoeftigen
2. het verstrekken van goedkope leningen voor structurele maatregelen om reducties van de
globale energiekost in woningen bezet door privé-personen en dienstig als hoofdverblijfplaats te
bevorderen”.
Het Fonds concretiseert dit doel door het verstrekken van goedkope leningen, bestemd voor
structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Dit gebeurt via lokale entiteiten die
zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW.
Om zijn werkingsmiddelen te kunnen verhogen geeft het Fonds nieuwe obligaties uit voor een
bedrag van maximaal 50 miljoen EUR.

Fortis Bank participeert in deze emissie waarvan de inschrijving loopt van 15 januari tot
14 februari 2007.

Fiscaal voordeel en guller rendement
De obligaties uitgegeven door het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost genieten de
waarborg van de Belgische staat en zijn derhalve even veilig als de Staatsbons, bijvoorbeeld.
Bovendien bieden zij, om de spaarders aan te moedigen om hun beleggingen een ethische meerwaarde te geven, een hoge vergoeding (jaarlijkse coupon van 3,92% bruto) in een context van lage
rentetarieven.
Tot slot geven de voor de intekening gestorte sommen recht op een eenmalige belastingverlaging van 5%, met een maximum van 270 EUR per belastingplichtige (aanslagjaar
2008, inkomsten 2007). Om dat niet te verwaarlozen fiscale voordeel te optimaliseren, aangezien
het zo het jaarrendement van de lening met ongeveer 1% opkrikt, wordt daarom aan gezinnen
aanbevolen om de inschrijvingen van meer dan 5.500 EUR in twee delen op te splitsen, de ene
op naam van mevrouw en de andere op naam van mijnheer.
Tegenover dit belastingvoordeel staat dat de inschrijvingen op naam zijn (afgifte van het fiscaal
attest) en dat de lening tot op de eindvervaldag (16 februari 2012) moet worden behouden.
Op dat moment wordt zij tegen 100% terugbetaald. Met andere woorden, de lening zal niet
verhandelbaar zijn op de secundaire markt. In geval van overlijden echter, koopt het fonds
de obligaties tegen pari (100%) in en keert het de netto gelopen rente uit.

Voornaamste kenmerken van deze emissie
Emittent

Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) (Naamloze Vennootschap van publiek recht).
Maatschappelijke zetel: Louizalaan 54, bus 1, 1050 Brussel.

Waarborg

Koninkrijk België.

Munt

EUR.

Effecten

Uitsluitend effecten op naam.
Het register van obligatiehouders wordt bijgehouden door het FRGE.

Totaal bedrag

50.000.000 EUR.

Coupure

500 EUR.

Coupon

3,92%, betaalbaar na vervallen termijn op 16 februari van elk jaar en voor de eerste maal op 16 februari 2008.
Coupon onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%.

Fiscaal voordeel

5% op het belegde bedrag, met een maximum van 270 EUR per belastingplichtige.

Vervaldag

16 februari 2012.

Betalingsdatum

16 februari 2007.

Emissieprijs

100%.

Terugbetalingsprijs

100%.

TOB

Geen.

Notering

Geen notering. Geen secundaire markt.

ISIN-code

ISIN BE0932315485.

Beheer

Volledig gecentraliseerd bij het FRGE.
Ten gepaste tijde zullen de inschrijvers een certificaat van inschrijving op naam en een fiscaal attest toegestuurd krijgen.

Prospectus

Het prospectus van deze emissie kan worden bekomen bij de loketbanken of per telefoon op het nummer 078 152 154.
Het is ook beschikbaar op de site www.frcg.be

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingsperiode loopt van 15 januari tot 14 februari 2007.
Een vervroegde afsluiting is mogelijk en de inschrijvingsorders kunnen het onderwerp uitmaken van een verdeling.
U kunt inschrijven op die nieuwe lening via Phone banking (op het nummer 078 05 05 01) of aan de loketten van de Fortiskantoren. U vindt er het uitgifteprospectus evenals op onze site www.fortisbank.be/beleggen (optie “obligaties” vervolgens
“emissies”)
Voor alle aanvullende inlichtingen kunt u bellen met onze Klantendienst op het nummer 02/433 40 31.
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