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Fortis Luxembourg Finance
Lening “BEST OF SPREAD NOTE 1”
Het zijn moeilijke tijden voor de voorzichtige belegger die op zoek is naar een mooi rendement.
Hoewel het er bij het begin van het jaar nog naar uitzag dat de rentevoeten stukje bij beetje zouden
blijven stijgen, hebben ze tijdens de zomermaanden een nieuwe duik genomen.
De "subprime"-crisis liet immers niet enkel de aandelenkoersen ineenzakken. Door de crisis kwam
een massale vlucht op gang richting veiligheid – lees: overheidsobligaties en andere weinig risicovolle activa. Daardoor daalden de rentevoeten, tot grote wanhoop van alle beleggers die in de
eerste plaats hun kapitaal willen beschermen.
Gezien de huidige situatie is het onmogelijk te voorspellen hoe de beurskoersen en de rentevoeten
verder zullen evolueren. Daardoor wijken vele beleggers natuurlijk uit naar producten die de
bescherming van het kapitaal op eindvervaldag koppelen aan een potentieel hoog rendement.
Maar ook hier is kiezen allesbehalve eenvoudig…
In deze onzekere tijden kunt u beter opteren voor een formule die u de beste kans biedt op
rendement wanneer uw belegging op eindvervaldag komt. Een formule dus die meer dan één pijl
op haar boog heeft…

Twijfelt u?
Kies dan een formule met meer dan één pijl op haar boog
Net die veelzijdigheid is de grootste troef van de BEST OF SPREAD NOTE. Deze nieuwe
gestructureerde lening heeft een looptijd van 4 jaar en is uitgegeven door Fortis Luxembourg
Finance. Dankzij een ingenieus systeem hangt haar uiteindelijke meerwaarde af van de prestatie van
een aantal aandelen met een hoog dividendrendement, beter bekend als “goedehuisvaderaandelen”.
Het "Best of" rendementsmechanisme is immers speciaal ontworpen om winst op te brengen:
• wanneer de beurzen stijgen, door de belegger te laten profiteren van de stijgende
aandelenkoersen,
• maar ook wanneer de beurzen zouden dalen of nauwelijks evolueren, door in te spelen op de
mogelijke overprestatie van aandelen met hoog dividendrendement.

De BEST OF SPREAD NOTE
• heeft een relatief korte looptijd: de eindvervaldag is vastgelegd op 7 november 2011, wat
overeenkomt met een looptijd van 4 jaar;
• verzekert de terugbetaling van het kapitaal aan 100% van de nominale waarde op
eindvervaldag;
• geeft uitzicht op het potentieel hoog rendement van een belegging in aandelen, meer bepaald
Europese aandelen met een hoog dividendrendement, zonder rechtstreeks in aandelen te
beleggen;
• geeft ook uitzicht op winst als de beurzen dalen, door volop in te spelen op de mogelijke
overprestatie van aandelen met een hoog dividendrendement. Hiervoor kan echter geen enkele
garantie worden gegeven.
De potentiële beleggers worden verzocht om zowel het Basisprospectus als de Definitieve
Voorwaarden (Final Terms) aandachtig te lezen.
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Aandelen die in alle omstandigheden in de smaak vallen
Omdat ze regelmatig mooie dividenden uitbetalen, dragen aandelen met een hoog dividendrendement – de zogenaamde “goedehuisvaderaandelen” – de voorkeur weg van heel wat beleggers. Ze beschouwen de aandelen als minder volatiel, wat vaak ook terecht is.
Het is dus logisch dat, wanneer de beurzen stijgen, er veel meer vraag naar deze aandelen is. Zeker omdat ze er ook om bekend
staan minder onderhevig te zijn aan schommelingen wanneer de aandelenmarkten dalen. Dit komt waarschijnlijk omdat het iets
defensievere karakter en de mooie dividenden van deze aandelen de beleggers ertoe aanzetten om ze in portefeuille te houden of
zelfs bij te kopen, terwijl ze aandelen die als risicovol worden aanzien eerder zullen verkopen.

Om welke redenen dan ook, het verleden toont aan dat aandelen met een hoog dividendrendement doorgaans een hoger
rendement laten optekenen dan de rest van de markt. Cijfers uit het verleden bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst,
maar ze kunnen toch een goed beeld geven.

De grafiek hiernaast geeft de overprestatie
weer van de 30 aandelen met hoog dividendrendement die de Dow Jones EURO STOXX
Select Dividend 30-index vormen, gespreid
over de afgelopen 8 jaar. Die prestatie wordt
vergeleken met de 50 beste aandelen uit de
Eurozone die samen de Dow Jones EURO
STOXX 50-index vormen.

Vergelijking van de evolutie van Europese aandelen met hoog dividendrendement
(Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30) met die van blue chip aandelen uit de
Eurozone (Dow Jones EURO STOXX 50)
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De grafiek toont eveneens aan dat deze
overprestatie zich zowel kan voordoen bij
stijgende aandelenmarkten (in de periode 2003 2007) als wanneer de beurs het minder goed
doet (periode juli 2000 - januari 2003).
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Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30

Dow Jones EURO STOXX 50

De Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30-index bevat
aandelen van 30 bedrijven met een hoog dividendrendement.
Die bedrijven zijn afkomstig uit 12 landen uit de Economische
en Monetaire Unie (EMU).

De Dow Jones EURO STOXX 50-index is de belangrijkste
index voor blue chips uit de Eurozone. Hij bevat de aandelen
van de 50 belangrijkste bedrijven uit de Eurozone.
Die bedrijven zijn afkomstig uit 12 landen uit de Economische
en Monetaire Unie (EMU).

Enkele voorbeelden: E.On en Deutsche Telekom in Duitsland,
Belgacom in België, Corio en Wereldhave in Nederland,
Endesa in Spanje, Independent Newspapers in Ierland, …
De volledige samenstelling van de index en meer informatie
over zijn prestaties vindt u op
www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SD3E

Enkele voorbeelden: Aegon en Unilever in Nederland, BASF
en Siemens in Duitsland, Suez en de Danone Groep in
Frankrijk, Enel en ENI in Italië, Nokia in Finland, Allied Irish
Bank in Ierland, …
De volledige samenstelling van de index en meer informatie
over zijn prestaties vindt u op
www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SX5E
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Een "Best of"-systeem garandeert het beste resultaat
De BEST OF SPREAD NOTE bevat een bijzonder origineel rendementsmechanisme. De belegger kan immers steeds rekenen op het
beste resultaat, door
1. ofwel te profiteren van de stijging van de Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30-index,
2. ofwel te profiteren van diens potentiële overprestatie ten opzichte van de Dow Jones EURO STOXX 50-index.
➩ De winst van de belegger wordt berekend op basis van het beste van de twee resultaten.

Hoe wordt de meerwaarde berekend?

Slotkoersen op

Op eindvervaldag:

• 30 april 2008
• 31 oktober 2008

1. is de eindprestatie van de Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30-index gelijk
aan het gemiddelde van de slotkoersen die werden bepaald op 8 vooraf vastgelegde
datums (zie tabel hiernaast).

• 30 april 2009

2. is de eindprestatie van de Dow Jones EURO STOXX 50-index gelijk aan het
gemiddelde van de slotkoersen die werden bepaald op 8 vooraf vastgelegde datums
(zie tabel hiernaast).

• 1 november 2010

• 30 oktober 2009
• 30 april 2010
• 2 mei 2011
• 31 oktober 2011

3. Op basis van de volgens deze methode verkregen resultaten, wordt nu het verschil
berekend tussen de prestaties van enerzijds de Dow Jones EURO STOXX Select
Dividend 30-index, en anderzijds de Dow Jones EURO STOXX 50-index.
4. Daarna wordt gekeken naar de prestatie van de Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30-index, meer bepaald of er sprake is
van een overprestatie in vergelijking met de Dow Jones EURO STOXX 50-index.
5. De belegger ontvangt een uiteindelijke meerwaarde (vóór roerende voorheffing) die
85% bedraagt van het beste van de twee resultaten die volgens deze methode werden berekend.

Enkele voorbeelden ter illustratie
Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

De beurs doet het goed. Beide indexen
zijn gestegen in vergelijking met hun
beginwaarde. De aandelen met hoog
dividendrendement hebben het beter
gedaan dan het marktgemiddelde.

De beurs doet het minder goed. Beide
indexen zijn gedaald in vergelijking met
hun beginwaarde. De aandelen met
hoog dividendrendement hebben het
beter gedaan dan het marktgemiddelde.

De beurs doet het minder goed. Beide
indexen zijn gedaald in vergelijking met
hun beginwaarde. De aandelen met
hoog dividendrendement hebben het niet
beter gedaan dan het marktgemiddelde.

Prestatie van de
• Dow Jones EURO STOXX
Select Dividend 30 = 40%
• Dow Jones EURO STOXX 50 = 25%

Prestatie van de
• Dow Jones EURO STOXX
Select Dividend 30 = -10%
• Dow Jones EURO STOXX 50 = -30%

Prestatie van de
• Dow Jones EURO STOXX
Select Dividend 30 = -20%
• Dow Jones EURO STOXX 50 = -10%

• Verschil tussen beide indexen =
overprestatie van de DJ EURO
STOXX Select Dividend 30 = 15%

• Verschil tussen beide indexen =
overprestatie van de DJ EURO
STOXX Select Dividend 30 = 20%

• Verschil tussen beide indexen =
onderprestatie van de DJ EURO
STOXX Select Dividend 30 = -10%

• 40% > 15%

• -10% < 20%

• -20% < -10% < 0

De meerwaarde (vóór RV) bedraagt
85% van 40 = 34%.

De meerwaarde (vóór RV) bedraagt
85% van 20 = 17%.

De meerwaarde is nihil.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

Fortis Luxembourg Finance S.A.

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

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

Berekening van
de meerwaarde

- Variabel, afhankelijk van de evolutie van de Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30-index en diens prestatie in
vergelijking met de Dow Jones Euro STOXX 50-index (zie p 3 voor de wijze waarop de meerwaarde wordt berekend).
- Het startniveau van de indexen zal gelijk zijn aan hun slotkoers op 2 november 2007.
- De eindwaarde van beide indexen zal overeenstemmen met het gemiddelde van hun slotkoersen op de 8 volgende data:
30 april en 31 oktober 2008, 30 april et 30 oktober 2009, 30 april en 1 november 2010, 2 mei en 31 oktober 2011.

Vervaldag

7 november 2011.

Uitgiftedatum / Betaaldatum

7 november 2007.

Uitgifteprijs

102%.

Terugbetalingsprijs

100% op eindvervaldag.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

- Bij de inschrijving: geen.
- 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 9 juli 2007, evenals de Definitieve
Voorwaarden (Final Terms) opgemaakt in het Engels en gedateerd op 21 september 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. Deze Flash Invest heeft enkel een informatieve waarde en kan niet beschouwd
worden als een beleggingsadvies. 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.
ISIN-code: XS0319318274 – Reeks EMTN 425.
Niet leverbare effecten
Gratis bewaard op een Fortis Bank-Effectenrekening1.

1 Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen kunnen aanrekenen.

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingsperiode loopt van 22 september tot 26 oktober 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
10.2006 - Verantwoordelijke uitgever: G. Eeckhoudt - Fortis Bank NV - Warandeberg 3 - 1000 Brussel

