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FORTIS LUXEMBOURG FINANCE
Openbare uitgifte “Accumulator Reverse Convertible Notes”
FORTIS LUXEMBOURG FINANCE, financieringsvennootschap van Fortis, lanceert een nieuwe lening van
het type “Accumulator Reverse Convertible” met een looptijd van maximum 4 jaar. De datum en
het bedrag van terugbetaling evenals de toegekende premie zijn afhankelijk van het verloop van
het aandeel KBC Groep NV.

Profiel van KBC Groep NV
KBC Groep NV ontstond in 2005 door de fusie van de KBC Bankverzekeringsholding, zelf het
resultaat van het samengaan van 3 Belgische banken in 1998, met haar moedermaatschappij
Almanij. De bedrijfsgeschiedenis wordt gekenmerkt door een succesvolle expansie in de groeilanden
van Centraal- en Oost-Europa die sinds 2004 deel uitmaken van de Europese Unie (met name
Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije). In België is KBC de op drie na grootste bankverzekeraar
en ook op de Centraal- en Oost-Europese thuismarkten neemt het topposities in. Er werken zo’n
50 000 werknemers voor ongeveer 12 miljoen klanten. KBC heeft de ambitie een onafhankelijke,
middelgrote bankverzekeraar te zijn die zich concentreert op particulieren en KMO’s in geselecteerde Europese landen, met eveneens een expertise in vermogensbeheer en financiële markten.

ARC Notes: what’s in a name?
De Accumulator Reverse Convertible (ARC) Notes vormen een nieuwe generatie Reverse
Convertible-notes waarvan ze zich voornamelijk onderscheiden door hun rendementsmechanisme.
• In tegenstelling tot een klassieke Reverse Convertible, keert een ARC geen jaarlijkse coupon
uit maar kent ze eventueel een eenmalige premie toe op grond van het verloop van het
onderliggend actief (meestal een of meerdere aandelen of een beursindex) op het moment van
de terugbetaling.
• Ander groot verschil: hoewel er een eindvervaldag wordt vastgelegd op middellange termijn, kan
er op een jaarlijkse observatiedatum worden overgegaan tot een vervroegde terugbetaling
in functie van het verloop van het onderliggende actief ten opzichte van zijn startwaarde die bij de
lancering werd vastgelegd. De terugbetaling gebeurt automatisch onder bepaalde voorwaarden.
Het percentage van de premie is eveneens rechtstreeks verbonden met de datum van
terugbetaling van de ARC.
• Indien de ARC niet voortijdig wordt terugbetaald, mag de belegger niettemin hopen op een mooi
rendement want het bedrag van de premie varieert met de jaren. En de kans om op de
eindvervaldag de voorziene premie te behalen is des te groter vermits de toekenningsvoorwaarden aanzienlijk versoepeld zijn in vergelijking met voorgaande jaren.
• Indien het negatieve verloop van het onderliggende actief de toekenning van een premie uitsluit,
betekent dit niet per definitie dat de terugbetaling a pari van de ARC-notes in vraag wordt gesteld.
Immers indien de eindwaarde van het onderliggende actief hoger is dan een vooraf bepaald
percentage van zijn oorspronkelijke waarde, worden de Notes tegen 100% van hun nominale
waarde terugbetaald. Is dit niet het geval, dan ontvangt de belegger het onderliggende actief als
terugbetaling.
Besluit
Een ARC is een belegging op korte tot middellange termijn waarmee u kunt mikken op een
potentieel veel hoger rendement dan de marktrente. Zoals bij een klassieke Reverse Convertible,
loopt de belegger het risico dat hij geheel of gedeeltelijk zijn oorspronkelijk kapitaal verliest.
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Een concreet geval: de nieuwe ARC Note van FORTIS LUXEMBOURG FINANCE
FORTIS LUXEMBOURG FINANCE lanceert een nieuwe Accumulator Reverse Convertible Note met als onderliggende actief het aandeel
KBC Groep NV, waarvan de startwaarde gelijk zal zijn aan het gemiddelde van de slotkoersen van 17, 18 en 19 april 2007 op
Euronext Brussel. Elke observatie heeft plaats vijf werkdagen voor elke potentiële terugbetalingsdatum.

Schema voor de terugbetaling van het kapitaal en van de toekenning van de premie

Eerste observatiedatum = april 2008
JA

Is de koers van het aandeel hoger dan of gelijk aan
zijn oorspronkelijke waarde?

Vervroegde terugbetaling op
20/04/2008: 100% van de nominale
waarde + premie van 10%*.

NEEN

De ARC Notes lopen verder.

Tweede observatiedatum = april 2009
JA

Is de koers van het aandeel hoger dan of gelijk aan
zijn oorspronkelijke waarde?

Vervroegde terugbetaling op
20/04/2009: 100% van de nominale
waarde + premie van 20%*.

NEEN

De ARC Notes lopen verder.

Derde observatiedatum = april 2010
JA

Is de koers van het aandeel hoger dan of gelijk aan
zijn oorspronkelijke waarde?

Vervroegde terugbetaling op
20/04/2010: 100% van de nominale
waarde + premie van 30%*.

NEEN

De ARC Notes lopen verder.

Laatste observatiedag = april 2011
JA

Is de koers van het aandeel hoger dan of gelijk aan
80% van zijn oorspronkelijke waarde?

Terugbetaling op de eindvervaldag
op 20/04/2011: 100% van de nominale
waarde + premie van 40%*.

JA
Terugbetaling op de vervaldag
op 20/04/2011 van:
100% van de nominale waarde.

NEEN

Is de koers van het aandeel hoger dan 65%
van zijn oorspronkelijke waarde?

NEEN
Terugbetaling op de vervaldag op
20/04/2011 van een bepaald aantal
aandelen KBC Groep NV

*De premie is onderworpen aan de roerende voorheffing.

Intern bruto rendement indien terugbetaling
in 2008 tegen 110%: 7,24%
in 2009 tegen 120%: 8,45%
in 2010 tegen 130%: 8,41%

in 2011: - tegen 140%: 8,23%
- tegen 100%: -0,49%
- in aandelen KBC Groep in functie van de waarde van het
aandeel op de vervaldag (theoretisch minimum -102%).
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Voordelen van de ARC Note
• Premie van 10% per jaar
De belegger kan een premie behalen van 10%* na 1 jaar,
20%* na 2 jaar, 30%* na 3 jaar en 40%* op de vervaldag.

• Vangnet voor dalingen
Een negatieve prestatie van het aandeel KBC Groep leidt niet
noodzakelijk tot het verlies van de premie of een terugbetaling
in aandelen op de vervaldag.

• Verschillende observatiedata
Drie tussentijdse observatiedagen verhogen de
waarschijnlijkheid op een vervroegde terugbetaling en de
mogelijkheid om een hoog rendement te behalen over een
korte periode.

- De toekenningvoorwaarden van de premie van 40% na 4 jaar
zijn immers veel soepeler dan de vorige jaren: het aandeel
KBC Groep mag immers een daling vertonen ten opzichte
van zijn startwaarde, voor zover deze niet meer dan 20%
bedraagt.

Hoe later de terugbetaling valt, hoe potentieel hoger de premie
zal zijn, vermits het bedrag van de premie verhoogt met 10%
per jaar.

- Indien de daling van het aandeel KBC Groep minder dan
35% bedraagt, worden de ARC Notes terugbetaald tegen
100% van hun nominale waarde.

* De premie is onderworpen aan de roerende voorheffing.

Risicofactoren
Accumulator Reverse Convertible Notes zijn beleggingsinstrumenten op korte en middellange termijn (terugbetalingen zijn elk jaar
mogelijk, ten laatste op 20 april 2011) die de toekenning van een hoge premie nastreven. 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 aandelen van KBC Groep.
• De terugbetaling van het kapitaal is niet gewaarborgd
Indien op de vervaldag het aandeel KBC Groep 35% of meer is gedaald ten opzichte van zijn oorspronkelijke waarde, dan wordt
de belegger terugbetaald in een bepaald aantal aandelen, berekend op basis van de oorspronkelijke waarde van het aandeel.
Wij wijzen erop dat in geval van terugbetaling van de ARC Notes in aandelen, de belegger een waarde in effecten zal ontvangen
die, op basis van de koers van het aandeel op dat moment, lager zal zijn dan de nominale waarde van de terugbetaalde Notes.
De belegger moet er zich dus terdege van bewust zijn dat hij een verlies zou kunnen lijden dat kan oplopen tot zijn volledig
belegde kapitaal.
• De toekenning van de premie is niet gewaarborgd
De premie zal slechts eenmaal worden betaald en enkel indien het verloop van de koers van het aandeel beantwoordt aan de
toekenningvoorwaarden vastgelegd voor de verschillende observatiedagen.
Om gedetailleerde informatie te bekomen over de risicofactoren, verzoeken wij de beleggers om aandachtig het Basisprospectus
gedateerd op 29 september 2006 te lezen evenals de Definitieve voorwaarden gedateerd op 8 maart 2007 en meer bepaald de
sectie “Overwegingen voor de belegger - Risicofactoren”.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

Fortis Luxembourg Finance S.A.

Garant

Fortis Bank NV.

Rating van de garant

Moody’s: Aaa / 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.

ISIN-code

XS0288175093.

Financiële dienst

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

Uitgifteprijs

102%.

Uitgifte- en betalingsdatum

20 april 2007.

Onderliggend en
observatiedata

Aandeel KBC Groep NV.
- Oorspronkelijke waarde: gemiddelde van de slotkoersen van 17, 18 en 19 april 2007;
- Tussentijdse waarden: slotkoers van het aandeel 5 werkdagen voor de potentiële data van vervroegde terugbetaling;
- Eindwaarde: slotkoers van het aandeel 5 werkdagen voor 20/04/2011.

Vervaldag

Uiterlijk 20 april 2011

Vervroegde terugbetaling

Vanaf 20 april 2008 kunnen de Notes voorwerp uitmaken van een vervroegde terugbetaling op elke observatiedatum, op
grond van het verloop van het aandeel KBC Groep NV ten opzichte van zijn oorspronkelijke waarde.
Indien de waarde van het aandeel op de observatiedatum gelijk is aan of hoger is dan zijn oorspronkelijke waarde, dan wordt
de uitgifte in haar geheel terugbetaald tegen 100% van de nominale waarde plus de overeenstemmende premie.

Terugbetaling op
de vervaldag (20 april 2011)

De waarde van de terugbetaling op de vervaldag zal afhangen van het verloop van het aandeel KBC Groep NV ten opzichte
van zijn startwaarde.
- Indien de eindwaarde van het aandeel hoger is dan 80% van zijn oorspronkelijke waarde, dan worden de Notes terugbetaald tegen 100% van de nominale waarde plus de maximale premie van 40%.
- Indien de eindwaarde van het aandeel hoger is dan 65% van zijn oorspronkelijke waarde, dan worden de Notes terugbetaald tegen 100% van de nominale waarde.
- Indien de eindwaarde van het aandeel gelijk is aan of lager is dan 65% van zijn oorspronkelijke waarde, dan worden de
Notes terugbetaald in een bepaald aantal aandelen KBC Groep, bepaald op basis van de volgende formule:
1.000 euros
Oorspronkelijke waarde
Fracties van het aandeel KBC Groep zullen uitbetaald worden in cash op grond van eindwaarde van het aandeel.

Interesten

Deze obligatie keert geen jaarlijkse rente uit.

Premie (onderworpen aan
roerende voorheffing)

De toegekende premie is onderworpen aan de roerende voorheffing en zal schommelen in functie van de terugbetalingsdatum.
Op pagina 2 vindt u een simulatie van de rendementen.
In geval van vervroegde terugbetaling zal deze gelijk zijn aan:
- 10% in geval van vervroegde terugbetaling op 20 april 2008;
- 20% in geval van vervroegde terugbetaling op 20 april 2009;
- 30% in geval van vervroegde terugbetaling op 20 april 2010.
Op de vervaldag zal de premie gelijk zijn aan:
- ofwel 40% indien de koers van het aandeel KBC Groep gelijk is aan of hoger is dan 80% van zijn oorspronkelijke waarde;
- ofwel nul indien de koers van het aandeel KBC Groep lager is dan 80% van zijn oorspronkelijke waarde.

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.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

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

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

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.

Prospectus

De beleggers dienen het Basisprospectus, goedgekeurd door de CSSF op 29 september 2006, opgemaakt in het Engels
en gedateerd op 29 september 2006, aandachtig te lezen evenals de Definitieve Voorwaarden van het aanbod, gedateerd
op 8 maart 2007, en ze worden uitgenodigd om hun beslissing om te investeren in de Notes uitsluitend te baseren op de
inhoud ervan 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.
Indien zij dit wensen, kunnen de beleggers bovendien vooraf een specialist in financieel advies consulteren.

Ter beschikking aan de
loketten van elk Fortis Bankkantoor of door te bellen
naar het nummer
02/565 68 61

Disclaimer

Het onderhavig document heeft slechts een informatieve waarde en kan niet beschouwd worden als zijnde een beleggingsadvies. Elke belegger wordt aangeraden het voor en het tegen af te wegen van een belegging in de hier betrokken
lening in functie van zijn persoonlijk beleggersprofiel.
Indien ze advies over deze belegging wensen te bekomen, kunnen ze zich wenden tot de specialisten van Fortis Bank die
hen met genoegen zullen begeleiden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingsperiode loopt van 10 maart tot 13 april 2007 (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 Basisprospectus, de samenvatting in het Nederlands en de Definitieve Voorwaarden van het
aanbod, alsook op onze site www.fortisbanking.be/emissies (klik op “de uitstaande uitgiftes”).
Voor alle aanvullende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 02/433 40 31.
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