Fortis Luxembourg Finance S.A.
Accumulator Reverse Convertible Notes op aandelen
KBC Groep NV
terugbetaalbaar op 20 april 2011

Principe:
De Accumulator Reverse Convertible Notes op aandelen KBC Groep NV zijn gestructureerde schuldinstrumenten
waarvan de datum, het terugbetalingsbedrag en de premie afhangen van de evolutie van aandelen KBC Groep NV.
De Notes hebben een nominale waarde van EUR 1.000 (niet materieel leverbaar) en zullen op de eindvervaldatum (20
april 2011) terugbetaald worden hetzij tegen 140% van hun nominale waarde (zonder roerende voorheffing), hetzij
tegen 100% van hun nominale waarde, hetzij in een vooraf bepaald aantal van aandelen KBC Groep NV. In geval
van vervroegde terugbetaling, zullen de Notes terugbetaald worden tegen 110%, 120% of 130% van hun nominale
waarde (zonder roerende voorheffing) in functie van de evolutie van aandelen KBC Groep NV.

Inschrijvingsperiode : van 10 maart tot en met 13 april 2007, vervroegde afsluiting mogelijk ingeval van overinschrijving
of ingeval van wijzigingen van de marktomstandigheden.
XS0288175093, Serie EMTN 353

Uitgifteprijs : 102%

Coupon : néant

Montant d’émission : Min. EUR 5.000.000 et max. EUR 150.000.000
Coupures : EUR 1.000.
Levering : De obligaties zijn niet
fysiek leverbaar.

Betalingsdatum :

Terugbetaling :

20 april 2007.

20 april 2011 of vroeger, in functie van de
waarde van het aandeel.

Garantie : Niet-achtergestelde effecten gewaarborgd door Fortis Bank.
Notering : op de Beurs van Luxembourg, vanaf 20 april 2007 (de betalingsdatum).
Kosten :
-

Bewaarloon van de obligaties op de effectenrekening: ten laste van de inschrijver (gratis bij Fortis Bank*).
Financiële dienst: gratis bij de betaalkantoren: Fortis Bank nv en Fintro in België, Fortis Bank (Nederland) N.V. en
Fortis Banque Luxembourg S.A.
Taks op beursverrichtingen bij verkoop/aankoop op secundaire markt: 0,07% met een max. van 500 EUR.
Roerende voorheffing:15% van toepassing op natuurlijke personen in België.

* Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen kunnen aanrekenen.
Risicofactoren :
Potentiële investeerders worden verzocht het Basisprospectus, de Definitieve Voorwaarden en de samenvatting van het Basisprospectus aandachtig te lezen en hun beslissing tot investeren in de Notes te overwegen
op basis van de informatie in deze documenten, vooral de informatie onder de rubriek “Overwegingen voor de
investeerder – Risicofactoren”. Ingeval van een terugbetaling van het schuldinstrument in Aandelen, kan het
terugbetaalde bedrag, in een extreem geval, nihil zijn.
Meer weten?

U kan langsgaan in een Fortis-of Fintrokantoor, telefoneer naar onze Klantendienst
op 02/433 40 31 of surf naar: www.fortisbanking.be/emissies.

Openbaar bod tot inschrijving in België, Nederland en Groothertogdom Luxemburg.
Het Basisprospectus van 29 september 2006 (goedgekeurd door de CSSF), de samenvatting hiervan in het
Nederlands en de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) in het Engels van 8 maart 2007 kunnen verkregen worden
bij Fortis Bank, op het adres: Warandeberg 3 (1MM2D), 1000 Brussel, op het telefoonnummer 02/565 68 61 en
evenals op de site: www.fortisbanking.be/emissies.
Brussel, 10 maart 2007

