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FORTIS LUXEMBOURG FINANCE
Lening “PHOENIX NOTE 1”
Het zijn moeilijke tijden voor de obligatiebelegger die een mooi rendement zoekt. Vanaf het begin
van het jaar ging de rente langzaam maar zeker de goede richting uit, maar tijdens de zomer kreeg
ze weer het deksel op de neus.
Behoren de hoge coupons definitief tot het verleden? Moet men absoluut in aandelen beleggen om
nog een hoog rendement te kunnen opstrijken over een korte periode?
Niet noodzakelijk. Dankzij de nieuwe gestructureerde lening van Fortis Luxembourg Finance kan de
belegger mikken op een rendement dat gevoelig hoger is dan dat van de markt, op voorwaarde dat
hij zich bewust is van de mogelijkheid dat hij slechts een deel van zijn oorspronkelijk kapitaal
terugkrijgt op de vervaldag.

Een potentieel hoog rendement tegen een berekend risico
De PHOENIX NOTE 1 uitgegeven door Fortis Luxembourg Finance, koppelt zijn rendement aan het
verloop van de Dow Jones EURO STOXX Banks (Price), de index die representatief is voor de
belangrijkste bankaandelen uit de Eurozone.
Het verloop van deze index ten opzichte van zijn startniveau dat bij de uitgifte werd vastgelegd,
zal bepalen
• of er al dan niet een jaarlijkse coupon van 10% bruto wordt uitgekeerd;
• of er al dan niet een vervroegde terugbetaling van de lening is;
• welk het eindbedrag zal zijn bij een terugbetaling op de eindvervaldag.
Om over te gaan tot een vervroegde terugbetaling volstaat het dat op een van de jaarlijkse observatiedatums de Dow Jones EURO STOXX Banks (Price)-index zich gelijk aan of hoger dan zijn
startniveau bevindt. Een vervroegde terugbetaling is dus al mogelijk na 1 jaar, samen met een hoge
coupon van 10% bruto.
En indien de index gezakt is? Niets is verloren. Indien de daling ten opzichte van zijn startniveau
geen 30% bedraagt, ontvangt de belegger een coupon van 10% bruto en loopt de lening verder
voor minstens 1 jaar. Indien de daling 30% of meer bedraagt wordt er geen coupon uitgekeerd en
loopt de lening verder voor minstens 1 jaar.
Dit scenario kan dus doorgaan tot op de vervaldag. Op dat ogenblik is het eveneens de Dow Jones
EURO STOXX Banks (Price)-index die zal bepalen of er al dan niet een laatste coupon is van 10%
bruto en hoeveel het eindbedrag zal bedragen. Indien de index 30% of meer heeft verloren ten
opzichte van zijn startniveau, zal er maar een gedeeltelijke terugbetaling zijn van het kapitaal.
Samenvatting
PHOENIX NOTE is bestemd voor de gewaarschuwde belegger en
• heeft een maximale looptijd van 5 jaar;
• voorziet elk jaar de mogelijkheid van een vervroegde terugbetaling tegen 100% van de
nominale waarde, al na 1 jaar;
• biedt de mogelijkheid, maar niet de garantie, om jaarlijks een hoge coupon te innen van
10% bruto;
• koppelt de terugbetaling van het kapitaal en de uitkering van de coupons aan het verloop
van de Dow Jones EURO STOXX Banks (Price)-index (samengesteld uit de belangrijkste
bankaandelen uit de Eurozone);
• biedt geen enkele kapitaalgarantie op de vervaldag.
Potentiële beleggers worden verzocht het Basisprospectus en de Definitieve voorwaarden te lezen.
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De PHOENIX NOTE 1 uitgelegd in 5 essentiële punten
• Rendement en looptijd afhankelijk van de prestatie van de belangrijkste bankaandelen uit de Eurozone
Het verloop van de Dow Jones EURO STOXX Banks (Price)-index ten opzichte van zijn startniveau, dat vastgelegd werd bij de
uitgifte, bepaalt of er al dan niet een coupon wordt uitgekeerd en hoelang de looptijd van de uitgifte zal bedragen.
Verloop van de Dow Jones EURO STOXX Banks (Price)-index
over de jongste 10 jaar.

Dow Jones EURO STOXX Banks (Price)
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De Dow Jones EURO STOXX Banks (Price)-index is samengesteld uit
de 40 belangrijkste bankaandelen binnen de 12 landen die deel
uitmaken van de Economische Monetaire Unie (EMU).
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U vindt de volledige samenstelling van deze index en de informatie
over de prestaties uit het verleden op de site
www.stoxx.com/indices/index_informatio.html?symbol=SX7E
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• Elk jaar een vervroegde terugbetaling mogelijk
Hoewel de PHOENIX NOTE 1 gelanceerd wordt met een
maximale looptijd van 5 jaar, is het elk jaar mogelijk dat
er wordt overgegaan tot een vervroegde terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde.
Dit kan reeds vanaf de betaaldatum van de eerste
coupon (10 december 2008).

Mechanisme
Op elke jaarlijkse observatiedag bepaalt het verloop van de Dow Jones
EURO STOXX Banks (Price)-index ten opzichte van zijn startniveau, of
er al dan niet een vervroegde terugbetaling plaatsvindt.
- Indien het niveau van de index gelijk is aan of hoger is dan zijn
oorspronkelijk niveau dan wordt de PHOENIX NOTE 1 tegen 100%
van de nominale waarde terugbetaald op de betaaldatum van de
jaarlijkse coupon.
- Indien het niveau van de index lager is dan zijn oorspronkelijk niveau
dan blijft de PHOENIX NOTE 1 nog minstens een jaar verder lopen.

• Geen kapitaalgarantie op de vervaldag
De PHOENIX NOTE 1 voorziet geen terugbetaling van
100% van het kapitaal op de vervaldag.
Het mechanisme voor de terugbetaling is echter
zodanig opgemaakt dat het kapitaal beschermd is
tegen een daling tot 30% van de Dow Jones EURO
STOXX Banks (Price)-index.

Mechanisme
Op de vervaldag bepaalt het verloop van de Dow Jones EURO STOXX
Banks (Price)-index ten opzichte van zijn startniveau, het bedrag van
het terugbetaalde kapitaal.
- Indien het niveau van de index hoger is dan 70% van zijn oorspronkelijk niveau dan wordt de PHOENIX NOTE 1 tegen 100%
van de nominale waarde terugbetaald.
- Indien het niveau van de index gelijk aan of lager is dan 70% van
zijn oorspronkelijk niveau dan wordt de PHOENIX NOTE 1 terugbetaald tegen 100% MIN het dalingspercentage van de index
ten opzichte van zijn startniveau.

• Kans op hoge jaarlijkse coupons
Mechanisme
De belegger kan zeer hoge jaarlijkse coupons
bekomen. Om een coupon van 10% bruto te kunnen
innen moet de Dow Jones EURO STOXX Banks
(Price)-index niet eens stijgen, hij mag zelfs dalen.
Zolang deze daling ten opzichte van zijn startniveau
geen 30% bereikt.

Op elke jaarlijkse observatiedag bepaalt het verloop van de Dow Jones
EURO STOXX Banks (Price)-index ten opzichte van zijn startniveau, of
er al dan niet een coupon van 10% bruto wordt uitgekeerd.
- Indien het niveau van de index hoger is dan 70% van zijn oorspronkelijk niveau dan wordt er voor dat jaar een coupon van 10%
bruto uitgekeerd
- Indien het niveau van de index gelijk of lager is dan 70% van zijn
oorspronkelijk niveau dan wordt er dat jaar geen coupon uitgekeerd.

• Voor de belegger met minstens een neutraal profiel
Vermits er geen garantie is dat er jaarlijks een coupon wordt uitgekeerd of dat het kapitaal 100% wordt terugbetaald op de vervaldag,
is de PHOENIX NOTE 1 bestemd voor de belegger die, om een potentieel hoog rendement te viseren, het risico aanvaardt dat hij zijn
kapitaal niet volledig terugkrijgt op de vervaldag.
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Schema voor de terugbetaling van het kapitaal en van de toekenning van de coupons

Eerste observatiedatum = december 2008
NEEN

Is het niveau van de index gelijk aan of hoger
dan zijn oorspronkelijke waarde?

Is het niveau van de index hoger dan
70% van zijn oorspronkelijke waarde?

JA
Coupon van 10% bruto.
De note loopt nog minstens
een jaar verder

JA
Vervroegde terugbetaling tegen
100% van de nominale waarde
+ coupon van 10% bruto.

NEEN
Geen coupon.
De note loopt nog minstens
een jaar verder

Het zelfde proces herhaalt zich elk jaar,
eventueel tot op de eindvervaldag.

Op de eindvervaldag = december 2012

NEEN

Is het niveau van de index hoger dan 70%
van zijn oorspronkelijke waarde?

Geen coupon.
Terugbetaling tegen 100% van het
oorspronkelijke kapitaal MIN het
percentage van de daling van de index.

JA
Terugbetaling tegen 100%
van de nominale waarde
+ coupon van 10% bruto.

Risicofactoren
De PHOENIX NOTE 1 is een beleggingsinstrument op korte en middellange termijn (terugbetaling is elk jaar mogelijk, ten laatste op
10 december 2012) dat de uitkering nastreeft van coupons die aanzienlijk hoger liggen dan de marktrente. Deze potentieel hogere
vergoeding moet beschouwd worden als een compensatie voor het ontbreken van de kapitaalgarantie op vervaldag.
• De terugbetaling van het kapitaal is niet gewaarborgd
Indien op de vervaldag de Dow Jones EURO STOXX Banks (Price)-index 30% of meer is gedaald ten opzichte van zijn
oorspronkelijke waarde, wordt het kapitaal slechts gedeeltelijk terugbetaald. De belegger moet er dus goed van bewust zijn
dat hij in een dergelijk geval een verlies kan lijden dat in theorie kan oplopen tot het totale belegde kapitaal.
• De uitkering van coupons is niet gewaarborgd
De jaarlijkse coupon van 10% bruto zal slechts worden betaald indien de index geen 30% of meer is gezakt ten opzichte van
zijn startniveau. In geval van een aanhoudend ongunstig verloop van de Dow Jones EURO STOXX Banks (Price)-index, is het
zelfs mogelijk dat er geen enkele coupon wordt uitgekeerd gedurende de looptijd van de belegging.
Om gedetailleerde informatie te bekomen over de risicofactoren, verzoeken wij de beleggers om aandachtig het Basisprospectus
gedateerd op 9 juli 2007 te lezen evenals de Definitieve voorwaarden gedateerd op 25 oktober 2007 en meer bepaald de sectie
“Overwegingen voor de belegger - Risicofactoren”.

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-

Totaal bedrag

Minimum 5 miljoen EUR en maximum 150 miljoen EUR.

Effecten

-

Financiële dienst

- Fortis Bank in België.
- Fortis Bank Nederland in Nederland.
- Fortis Banque in Luxemburg.

Uitgifteprijs

102%.

Uitgifte- en betalingsdatum

10 december 2007.

Interesten

- Op elke observatiedatum zal het verloop van de Dow Jones EURO STOXX Banks (Price)-index ten opzichte van zijn oorspronkelijke waarde bepalen of er al dan niet een coupon wordt uitgekeerd voor dat jaar (zie uitleg op pagina 2).
- Oorspronkelijke waarde: gemiddelde van de slotkoersen van 5, 6 en 7 december 2007.
- Tussentijdse waarden en eindwaarde: de slotkoers van de vijfde werkdag die de betaaldatum van de coupon voorafgaat.

Terugbetaling van
de effecten

- Uiterlijk op 10 december 2012.
- Een vervroegde terugbetaling is evenwel elk jaar mogelijk. Op elke observatiedatum bepaalt het verloop van de Dow Jones
EURO STOXX Banks (Price)-index ten opzichte van zijn oorspronkelijke waarde of er al dan niet een vervroegde terugbetaling is (uitleg op pagina 2).

Terugbetalingsprijs

Op de laatste observatiedatum zal het verloop van de Dow Jones EURO STOXX Banks (Price)-index ten opzichte van zijn
oorspronkelijke waarde bepalen welke de terugbetalingsprijs zal zijn.
- Als het eindniveau van de index hoger is dan 70% van zijn startniveau, dan worden de Notes tegen 100% van hun
nominale waarde terugbetaald.
- Als het eindniveau van de index gelijk aan of lager is dan 70% van zijn startniveau, dan worden de Notes terugbetaald
tegen 100% MIN het dalingspercentage van de index ten opzichte van zijn startwaarde.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

- Bij de inschrijving: geen.
- Bij aankoop of verkoop op de secondaire 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 (RV) 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, aandachtig te lezen evenals
de Definitieve Voorwaarden van het aanbod, gedateerd op 25 oktober 2007, en ze worden uitgenodigd om hun beslissing
om te investeren in de Notes uitsluitend te baseren op de inhoud ervan en vooral op de inhoud van de sectie “Overwegingen voor de belegger – Risicofactoren”. Een samenvatting in het Nederlands is eveneens beschikbaar.
Deze Flash Invest heeft enkel een informatieve waarde en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies.
Indien zij dit wensen, kunnen de beleggers vooraf een specialist in financieel advies consulteren.

Ter beschikking aan de
loketten van elk Fortis Bankkantoor of door te bellen
naar het nummer
02/565 54 12

Nominale waarde: 1.000 EUR.
ISIN-code: XS0323391150 - Reeks EMTN 441
De effecten zijn niet materieel leverbaar.
Gratis bewaring op een Fortis-Effectenrekening1.

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

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingsperiode loopt van 27 oktober tot 23 november 2007 (vervroegde afsluiting is mogelijk in geval van overinschrijving
of indien de marktvoorwaarden wijzigen).
U kunt inschrijven op die nieuwe lening via PC banking of Phone banking (op het nummer 078 05 05 01) of aan de loketten van
de Fortis-kantoren.
Voor alle aanvullende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 02/433 40 31.
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