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Fortis Luxembourg Finance
Lening “GREEN NOTE 3”
Er is niets mis met geld verdienen. Maar geef eens een “groen” tintje aan uw belegging. De groene
kleur van een betere wereld, van propere en hernieuwbare energie, van een intelligent en afdoend
afvalbeheer, van de bescherming van de natuur en van alle wezens die er deel van uitmaken.

Korf van 15 aandelen
Bedrijf
Land

Sector

Archer Daniels Midland Co
Verenigde Staten
Biobrandstof
Aventine Renewable Energy Inc.
Verenigde Staten
Biobrandstof
Clipper Windpower plc
Verenigd Koninkrijk Windenergie
Covanta Holding Corp.
Verenigde Staten

Milieu

Energy Conversion Devices Inc.
Verenigde Staten Hernieuwbare energie
First Solar Inc.
Verenigde Staten

Zonne-energie

Novozymes A/S
Denemarken

Biobrandstof

Uw beleggingskeuze is bewust. Door te kiezen voor de nieuwe gestructureerde lening van Fortis
Luxembourg Finance, koppelt u uw rendement tot op een bepaalde hoogte (zie berekeningswijze
hieronder), aan de prestatie van internationale bedrijven waarvan de activiteiten gericht zijn op de
duurzame ontwikkeling en rationeler gebruik van natuurlijke bronnen. Deze bedrijven zijn amper
bekend bij het grote publiek, hoewel zij werken aan een betere toekomst voor de volgende
generaties.
De recente opstoot van de olieprijzen heeft deze “groene” bedrijven op de voorgrond geplaatst.
Deze bedrijven zijn nu in volle expansie. Ze werken niet alleen aan een gezondere en aangenamere
leefomgeving maar ook aan mooie winstvooruitzichten. Dit maakt hun koersen aantrekkelijk voor
beleggers met een neus voor zaken.

Wanneer groen synoniem is voor veiligheid
Met de “GREEN NOTE 3” van Fortis Luxembourg Finance, kunt u in zekere mate profiteren van de
prestaties van 15 van deze bedrijven, zonder uw kapitaal bloot te stellen aan het risico van een
rechtstreekse belegging in hun aandelen. Beleggen in duurzame ontwikkeling betekent dus niet dat
u daardoor uw kapitaal op het spel zet… of u geen regelmatige inkomsten meer kunt innen.
Oordeel zelf: deze nieuwe lening heeft een looptijd van 5 jaar en verzekert
- de terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde van uw belegging op de vervaldag,
- de uitkering van een jaarlijks coupon begrepen tussen 2% en 11% (bruto).

Oest Elektrizitatswirts
Oostenrijk
Waterkracht

Jaarlijks een coupon begrepen tussen 2% en 11% (bruto)

Q-Cells AG
Duitsland

Zonne-energie

SolarWorld AG
Duitsland

Zonne-energie

Het bedrag van de jaarlijkse coupon is gekoppeld aan de prestatie van een aandelenkorf bestaande
uit 15 “groene” aandelen van bedrijven actief in alternatieve energie (zon, wind, water…),
hernieuwbare energie, biobrandstof, recyclage van afval… Deze aandelen zijn geselecteerd uit het
SRI (Socially Responsible Investment) universum van Fortis Investments.

SunPower Corp.
Verenigde Staten Zonne-energie
Suntech Power Holdings Co Ltd
Zonne-energie
China
Verasun Energy Corp.
Biobrandstof
Verenigde Staten
Vestas Wind Systems A/S
Windenergie
Denemarken
Waste Management Inc.
Verenigde Staten Afvalbehandeling

Elk jaar wordt het verloop van elk aandeel berekend ten opzichte van zijn startniveau, dat eens en
voor altijd werd vastgelegd bij de start van de uitgifte. Een koersstijging wordt tot maximum 11%
per aandeel in aanmerking genomen, een daling integraal.
De stijging van de korf zal gelijk zijn aan het gemiddelde van de 15 aldus berekende evoluties.
In geval dit gemiddelde negatief zou zijn of lager zou liggen dan 2%, dan zal de coupon hoe dan
ook 2% bruto bedragen. Het intern brutorendement zal liggen tussen minimum 1,58% en
maximum 10,45%.

Potentiële beleggers worden verzocht het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden (Final
Terms) te lezen.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

Fortis Luxembourg Finance SA.

Garant

Fortis Bank NV.

Rating van de emittent

Moody’s: Aa2 / 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

- De intresten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 5 juli van elk jaar, en voor de eerste maal op
5 juli 2008.
- De brutorente van elke jaarlijkse coupon is begrepen tussen 2% en 11% en wordt berekend op grond van de prestatie
van 15 internationale aandelen. Een koersstijging wordt tot maximum 11% per aandeel in aanmerking genomen, een
daling integraal.
- De fixing van de jaarlijkse coupon gebeurt op basis van het gemiddelde van de slotkoersen van de 15 aandelen van de
7e, 6e, 5e, 4e en 3e werkdag die de betaaldatum voorafgaat.
- Het intern brutorendement zal liggen tussen minimum 1,58% en maximum 10,45%.

Vervaldag

05/07/2012.

Uitgiftedatum / Betaaldatum

05/07/2007.

Uitgifteprijs

102%.

Terugbetalingsprijs

100% op de vervaldag.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

- Bij de inschrijving: nihil.
- Bij aankoop 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 is market maker op de secundaire markt voor deze
uitgifte en garandeert, onder normale marktomstandigheden, een spread van 1% tot de vervaldatum van de Notes.
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 24 mei 2006, 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 54 12.

Nominale waarde: 1.000 EUR.
ISIN-code: XS0298518167 - Serie EMTN 382.
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 26 mei tot 22 juni 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.
06.2007 - Verantwoordelijke uitgever: G. Eeckhoudt - Fortis Bank NV - Warandeberg 3 - 1000 Brussel

