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Fortis Luxembourg Finance
Lening “COMMODITY BOOSTER NOTE 1”
De afgelopen jaren is de internationale economische groei niet alleen sterk toegenomen, ze
versnelde bovendien op een moment van synchronisatie van de economische cycli. Met andere
woorden, alle grote verbruikers van grondstoffen, met China als grootste, hebben hun behoeften
gelijktijdig zien toenemen, wat natuurlijk een sterke stijging van de prijs van olie maar ook van
metalen zoals koper, zink, nikkel en aluminium teweegbracht.
Wat het aanbod betreft, zullen er ongetwijfeld nog enkele jaren overgaan alvorens de recente
investeringen ten volle zullen kunnen beantwoorden aan de explosieve vraag van de nieuwe
economische reuzen, zoals China vandaag en India morgen. In één woord, de vraag naar
grondstoffen is nog niet aan het verzwakken.
Maar wist u dat u ook uw graantje zou kunnen meepikken van deze internationale rush naar
grondstoffen? Door er indirect in te beleggen dankzij de nieuwe gestructureerde lening “COMMODITY
BOOSTER NOTE 1” van Fortis Luxembourg Finance, die zowel simpel als handig, maar vooral veilig is.

De “COMMODITY BOOSTER NOTE 1” in enkele woorden
Deze nieuwe lening, uitgegeven tegen 102%, heeft een looptijd van 4 jaar en is een interessant
middel om een beleggingsportefeuille te spreiden. Ze biedt vooral de kans aan de particuliere
belegger om winst te halen uit de eventuele stijging van de grondstoffenprijzen, en de
mogelijkheid zijn kapitaal te verhogen zonder het evenwel in gevaar te brengen (op de vervaldag).
• De uiteindelijke winst (geen coupons) is immers verbonden aan het verloop van de waarde van
een korf bestaande uit 5 vandaag veel gevraagde grondstoffen: olie, zink, nikkel, aluminium
en koper die elk voor een gelijk deel vertegenwoordigd zijn.
• Het rendementsmechanisme is ontworpen om de meerwaarde te verhogen indien de korf
matig gestegen is op de vervaldag. De uiteindelijke meerwaarde (bruto) zal
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Waarde van de korf op de vervaldag ten opzichte van zijn startniveau (= 100)

- gelijk zijn aan nul indien de waarde van de korf stabiel gebleven of gezakt is.
• Op 6 juni 2011, de vervaldag, ontvangt de belegger zijn oorspronkelijk belegd kapitaal tegen
100% van de nominale waarde. Een geruststellende zekerheid rekening houdend met de grote
volatiliteit van de grondstoffenmarkt.
Het minimale bruto intern rendement bedraagt -0,49%.
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

-

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 eventuele meerwaarde wordt bepaald door het verloop van een korf, bestaande uit 5 gelijk vertegenwoordigde
grondstoffen, ten opzichte van zijn startniveau. Ze zal gelijk zijn aan 30% (bruto) indien de korf een stijging optekent die
lager is of gelijk aan 30%. Ze zal gelijk zijn aan 100% van de stijging van de korf indien deze hoger is dan 30%. Ze zal
gelijk zijn aan nul indien de korf geen vooruitgang heeft geboekt.
- De markten waarop de 5 grondstoffen noteren en die de korf samenstellen, worden besproken in de Final Terms.
- De startwaarde van de korf zal gelijk zijn aan het gemiddelde van de slotkoersen van de 5 grondstoffen van 30 mei 2007.
- De eindwaarde van de korf zal gelijk zijn aan het gemiddelde van de slotkoersen van de 5 grondstoffen van 30 mei 2011.
- Het bruto intern rendement zal minimum -0,49% bedragen.

Vervaldag

6 juni 2011.

Uitgiftedatum / Betaaldatum

6 juni 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 19 april 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 Fortiskantoor of door te bellen
naar het nummer
02/565 35 35.

Nominale waarde: 1.000 EUR.
ISIN-code: XS0292819553 – Reeks 361.
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.

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingsperiode loopt van 21 april tot 25 mei 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
Fortis-kantoor.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 02/433 40 31.
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