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Fortis Luxembourg Finance
“EQUITY MARKETS BEAR NOTE 1”
Na vier jaren van quasi ononderbroken stijging en flirten met hun historische hoogtes, zijn de
aandelenmarkten sinds begin maart aan een correctie toe. Sommige goeroes, zoals Jim Rogers
(wiens recente bezoek aan Brussel door de media sterk in de verf werd gezet), aarzelen niet om
hun pessimistische visie over de verdere evolutie van de beurstrend, wereldkundig te
maken. Aandelen zijn volgens hen te vlug en te ver doorgestegen. Bovendien raken verschillende
ondersteunende factoren stilaan buiten adem.
Indien u het pessimisme van de goeroes deelt, is het zaak uw portefeuille te beschermen tegen
eventuele verdere terugval. Er bestaan een hele reeks financiële technieken waarmee men profijt
kan halen uit een daling van de aandelenmarkten, doch deze zijn vrij gesofistikeerd en bijzonder
risicovol.
Om een afdoend antwoord te geven op deze verzuchting, lanceert Fortis Luxembourg Finance een
nieuw gestructureerd beleggingsproduct, dat heel wat troeven combineert:
• een zeer korte looptijd: 2 jaar (vervaldag op 20 april 2009);
• de zekerheid op de vervaldag zijn volledig belegd kapitaal te ontvangen;
• een origineel rendementsmechanisme waarmee een eventuele daling van de Europese aandelen
in winst wordt omgezet. Vandaar zijn naam: EQUITY MARKETS BEAR NOTE 1.

Haal winst uit een daling van Europese aandelen
Deze nieuwe structuur (uitgegeven tegen 102%) koppelt zijn uiteindelijke winst aan het (negatieve)
verloop van de Dow Jones Euro Stoxx 50-index, die samengesteld is uit de 50 belangrijkste
aandelen uit de Eurozone.
De bijzonderheid is dat er een eventuele meerwaarde wordt uitgekeerd in geval van een
daling van deze index en niet bij een stijging.
Op 20 april 2009 ontvangt de belegger 100% van zijn oorspronkelijk kapitaal, verhoogd met een
meerwaarde die overeenstemt met het dalingspercentage van de Dow Jones Euro Stoxx 50-index,
evenwel beperkt tot maximum 16%.
Het brutobedrag van de meerwaarde zal dus schommelen tussen
• minimum 0% in geval dat de index
stabiel zou gebleven zijn
of zou gestegen zijn ten opzichte
van zijn startniveau
• en maximum 16% in geval de index
een daling zou vertonen van
minstens 16% ten opzichte
van zijn startniveau.
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Het intern brutorendement zal dus schommelen tussen minimum -0,984% en maximum 6,633%.

De potentiële beleggers worden verzocht om zowel het Basisprospectus als de Definitieve
Voorwaarden (Final Terms) aandachtig te lezen.
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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

-

Financiële dienst

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

Intresten

Geen coupons, maar een eventuele meerwaarde die op de vervaldag wordt uitgekeerd, onderworpen aan de roerende
voorheffing.

Berekening van
de meerwaarde

- De meerwaarde is begrepen tussen 0% en 16% (bruto) en zal gelijk zijn aan het dalingspercentage van de Dow Jones
Euro Stoxx 50-index ten opzichte van zijn startwaarde.
- Het startniveau van de index zal gelijk zijn aan de slotkoers van 16 april 2007.
- De eindwaarde van de index zal overeenstemmen met de slotkoers van 9 april 2009.
- Het bruto intern rendement zal schommelen tussen minimum -0,984% en maximum 6,633%.

Vervaldag

20 april 2009.

Uitgiftedatum / Betaaldatum

20 april 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 8 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
02/565 68 61.

Nominale waarde: 1.000 EUR.
Minimale inschrijving: 10.000 EUR.
(ISIN-code: XS0290527786 – Reeks 356).
Niet leverbare effecten.
Gratis bewaard op een Fortis Bank-Effectenrekening1.

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.

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingsperiode loopt van 17 maart tot 13 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.
03.2007 - Verantwoordelijke uitgever: G. Eeckhoudt - Fortis Bank NV - Warandeberg 3 - 1000 Brussel

