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Lening “Blue Gold Note 1”
Water is zonder twijfel de belangrijkste grondstof op aarde. Hoewel 2/3 van onze planeet
door water wordt bedekt, is minder dan 3% hiervan geschikt voor menselijk gebruik. Door de
spectaculaire aangroei van de wereldbevolking komen deze watervoorraden ook steeds meer
onder druk te staan. Bovendien groeit de verspilling van drinkbaar water met de levensstandaard
van de bevolking. Met een gemiddeld dagelijks verbruik van 100 tot 200 liter, gebruiken de
Europeanen nu 8 keer meer zoet water dan hun grootouders. Voeg daar de problematiek van de
klimaatverandering aan toe, met een verdere verwoestijning van droge gebieden, en wetenschappers schatten dat 2/3 van de wereldbevolking serieuze problemen van watervoorziening zal kennen
in 2025. Zo groeit meer en meer het besef dat water de kostbaarste grondstof ter wereld is.
We kunnen gerust spreken over “Het blauwe goud”, ook voor beleggers.

Korf met 15 aandelen
Aandeel
Land

Notering

Aqua America Inc.
Verenigde Staten

New York

Cia Saneamento Basico
Brazilië
New York
Geberit AG
Zwitserland
Idex Corporation
Verenigde Staten

New York

New York

Northumbrian Water Group plc
Verenigd Koninkrijk
London
Pennon Group plc
Verenigd Koninkrijk
Pentair Inc.
Verenigde Staten
Severn Trent plc
Verenigd Koninkrijk
Suez SA
Frankrijk
United Utilities plc
Verenigd Koninkrijk

De meeste “blauwe” bedrijven zijn onbekend bij het grote publiek, hoewel ze eraan werken om het
voortbestaan te verzekeren van deze levensnoodzakelijke natuurlijke grondstof. Hun aangeboden
oplossingen voor de waterproblematiek verzekert hen ook een mooie stijging van hun winsten en
bijgevolg van hun beurskoers, wat goed is voor de beleggers.

SWX (Zürich)

Kurita Water Industries Ltd
Japan
Tokio
Nalco Holding Co
Verenigde Staten

Op geld staat geen naam, maar u kunt het wel een kleurtje geven: blauw, de kleur van zuiver
water dat overvloedig stroomt. Door te kiezen voor de nieuwe gestructureerde lening van Fortis
Luxembourg Finance, laat u uw rendement bepalen door de prestaties van internationale bedrijven
waarvan de activiteiten gebaseerd zijn op een beter waterbeheer: nutsvoorzieningen, saneringen,
speciale uitrustingen, behandeling van afvalwater…

London

New York

London

Euronext Paris

London

Veolia Environnement SA
Euronext Paris
Frankrijk
Watts Water Technologies
Verenigde Staten
New York
Woongjin Coway Co Ltd
Korea SE
Korea

Een belegging om het leven “blauwkleurig” in te zien
Met de “BLUE GOLD NOTE 1” van Fortis Luxembourg Finance, kunt u uw graantje meepikken van
de mooie groeivooruitzichten voor 15 van deze bedrijven zonder het risico te nemen van een
rechtstreekse belegging in hun aandelen. Beleggen in een beter beheer van water hoeft dus zeker
niet ten koste te gaan van de veiligheid van uw kapitaal.
Oordeel zelf: deze nieuwe lening, uitgegeven tegen 102%, heeft een looptijd van 5 jaar en verzekert
• de terugbetaling op de vervaldag tegen 100% van de nominale waarde van uw belegging;
• de uitkering van een eerste coupon van 6% bruto;
• de uitkering van 4 andere, variabele en niet gewaarborgde coupons, begrepen tussen 0% en
11% bruto.

Een eerste coupon van 6% bruto
en 4 andere tussen 0% en 11% bruto
Na een eerste coupon van 6% bruto ontvangt de belegger elk jaar een variabele coupon waarvan
het bedrag wordt bepaald door de gemiddelde prestatie van een korf bestaande uit 15 “blauwe”
bedrijven, die actief zijn in de waterindustrie, de waterdistributie en de behandeling van afvalwater
en de equipering die hiervoor wordt geproduceerd.
Het bedrag van de 4 variabele coupons wordt bepaald door het verloop van de aandelen uit de korf
ten opzichte van hun startwaarde vastgelegd bij de uitgifte van de lening. Stijgingen worden in
aanmerking genomen tot maximum 11%, dalingen integraal. De prestatie van de korf zal gelijk zijn
aan het gemiddelde van de 15 aldus bepaalde evoluties. Het intern brutorendement zal dus
schommelen tussen 0,809 en 9,286%.
De potentiële beleggers worden verzocht om zowel het Basisprospectus als de Definitieve
Voorwaarden (Final Terms) aandachtig te lezen.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

Fortis Luxembourg Finance SA.

Garant

Fortis Bank NV.

Rating van de emittent

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

Bedrag

Minimum 5 miljoen EUR en maximum 150 miljoen EUR.

Effecten

- Nominale waarde: 1.000 EUR.
- Niet leverbare effecten (ISIN-code: XS0288156549 – Reeks 354).
- Gratis bewaard op een Fortis Bank-Effectenrekening1.

Financiële dienst

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

Intresten

- De intresten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 7 mei van elk jaar, en voor de eerste maal op 7 mei 2008.
- De eerste coupon, betaalbaar op 7 mei 2008, werd vastgelegd op 6% bruto.
- De brutorente van de vier volgende, variabele en niet gewaarborgde coupons, is begrepen tussen 0% en 11% en wordt
berekend op grond van de gemiddelde prestatie van 15 internationale aandelen (berekeningswijze zie recto).
- De startwaarde van elk van de 15 aandelen zal gelijk zijn aan het gemiddelde van hun slotkoersen op 23, 24, 25, 26 en
27 april 2007.
- De fixing van de jaarlijkse coupon gebeurt op basis van het gemiddelde van de slotkoersen van de 15 aandelen op de
zevende, zesde, vijfde, vierde en derde werkdag die de betaaldatum voorafgaat.
- Het intern brutorendement zal liggen tussen minimum 0,809% en maximum 9,286%.

Vervaldag

07 mei 2012.

Uitgiftedatum / Betaaldatum

07 mei 2007.

Uitgifteprijs

102%.

Terugbetalingsprijs

100% op de vervaldag.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

- Bij de inschrijving: nihil.
- Bij koop of verkoop op de secundaire markt: 0,07% (max. 500 EUR per verrichting).

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.

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 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 29 september 2006, evenals de
Definitieve Voorwaarden (Final Terms) opgemaakt in het Engels en gedateerd op 22 maart 2007, 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

1 De opening van een Effectenrekening is gratis bij Fortis Bank. Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen kunnen aanrekenen.

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingsperiode loopt van 24 maart tot 20 april 2007 (vervroegde afsluiting is mogelijk in geval van overinschrijving of indien de
marktvoorwaarden wijzigen).
U kunt inschrijven op deze nieuwe lening via PC banking of Phone banking (op 078/05 05 01) of aan de loketten van elk Fortiskantoor.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 02/433 40 31.
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