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FORTIS LUXEMBOURG FINANCE
Lening “RECESSION PROOF NOTE”
Zoals elke crisis in het verleden zal ook de subprime-crisis, die een wereldwijde ravage aanrichtte
op de aandelenmarkten, een bron van beleggingsopportuniteiten zijn. Maar hoe kan men hiervan
profiteren zonder zijn kapitaal bloot te stellen aan de risico’s eigen aan een aandelenbelegging?
De RECESSION PROOF NOTE, een nieuwe gestructureerde lening met een looptijd van 5 jaar, uitgegeven door Fortis Luxembourg Finance, biedt de voorzichtige belegger de mogelijkheid om op
een originele manier zijn graantje mee te pikken van het verhoopte herstel van de aandelenmarkten,
met de zekerheid dat hij zijn belegde kapitaal terugvindt op de vervaldag.

12 aandelen “Recession Proof”

Korf met 12 aandelen
Onderneming
Land
Abbott Laboratories
NYSE (New York)

Sector

Farmacie

Colgate-Palmolive Co
Consumptie
NYSE (New York)
Diageo plc
Londen
Kellogg Co
NYSE (New York)
L’Oreal
Euronext Paris
Nestlé SA
Virtex (Zwitserland)
Roche Holding SA
Virtex (Zwitserland)
Sanofi-Aventis SA
Euronext Paris

Dranken
Consumptie
Cosmetica
Consumptie

Unilever NV
Euronext Amsterdam

Berekening van de coupons
De eerste 4 jaarlijkse coupons zijn gekoppeld
aan het individuele verloop van de 12 aandelen uit de korf.
• Indien op de observatiedag geen enkel van de
12 aandelen meer dan 30% gedaald is ten
opzichte van zijn startwaarde, vastgelegd bij
de lancering, zal de coupon dat jaar automatisch 8% bruto bedragen.
• Indien minstens één van de 12 aandelen meer
dan 30% gedaald is ten opzichte van zijn
startwaarde, dan zal de waarde van de
coupon 0% bedragen.

De laatste coupon is gekoppeld aan het verloop
van de korf met 12 aandelen op het einde van
de lening EN aan de al uitgekeerde coupons.
Het bedrag zal gelijk zijn aan het positieve
verschil tussen:
• de prestatie van de korf op het einde van de
lening (het gemiddelde van de 12 positieve en
negatieve prestaties van de aandelen, beperkt
tot 100% bij stijging) en
• de som van de 4 eventueel al uitgekeerde
coupons.

Farmacie
Farmacie

Sysco Corporation
NYSE (New York)
Consumptie
Total SA
Euronext Paris

Om in de korf te worden opgenomen, moet een aandeel op het moment van de uitgifte van de
lening, aan heel strenge voorwaarden voldoen die door Fortis Bank worden opgelegd.
1. Tot de “blue chips” behoren: de ervaring leert ons dat in woelige beurstijden de aandelen met
een grote beurskapitalisatie beter bestand zijn tegen koersdalingen. De 12 aandelen uit de korf
behoren allen tot een gerenommeerde beursindex : de S&P 500 (Amerikaanse aandelen), de
Dow Jones Stoxx 50 (Europese aandelen) of de Dow Jones Euro Stoxx 50 (aandelen uit de
eurozone).
2. Weerstaan hebben aan crisissen in het verleden: gedurende de 3 laatste beurscrisissen
(1981, 1991 en 2001), moet het aandeel beter gepresteerd hebben dan de markt.
3. Door de analisten van Fortis een “koopadvies” of minstens een “houden” advies
toegekend krijgen.
De combinatie van deze drie vereiste voorwaarden zou moeten uitmonden in een selectie van
aandelen die gewapend zijn tegen turbulente beurzen. Men mag dus redelijkerwijs hopen dat
zelfs indien de markten nog volatiel zijn de volgende maanden, deze aandelen beter bestand zullen
zijn tegen een terugval en als eerste zullen profiteren van een eventuele heropleving.

Energie
Consumptie

Wal-Mart Stores Inc.
NYSE (New York)
Distributie

Dit rendementsmechanisme is ontwikkeld om eventuele tegenvallende coupons op te vangen.
Indien de waarde van sommige coupons 0% bedraagt als gevolg van een onverhoopte slechte
prestatie van één of meer aandelen uit de korf terwijl de andere wel een goede prestatie hebben
neergezet, zou de som van de eerste 4 uitgekeerde coupons tot een zwak, zelfs nulresultaat kunnen
leiden. In dat geval is het de eindwaarde van de korf die het bedrag van de laatste coupon zal bepalen.
Theoretisch zal het bedrag van de laatste bruto coupon schommelen tussen 0%, indien de
prestatie van de korf nul bedraagt of negatief is, en 100% indien alle aandelen uit de korf op het
einde van de lening met minstens 100% (plafond) gestegen zijn en er voordien geen enkele coupon
werd uitbetaald. Het bruto intern rendement zal dus liggen tussen -0,40% en 16,08%.
Potentiële beleggers worden verzocht het Basisprospectus en de Final Terms te lezen. Alvorens een beleggingsbeslissing te
nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met
zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Indien de belegger dit nodig acht, kan
hij een specialist in financieel advies van Fortis raadplegen.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

Fortis Luxembourg Finance S.A.

Garant

Fortis Bank NV
Rating: Moody’s: Aa2 / Standard & Poor’s: AA- / Fitch: AA-

Risicoprofiel

Dit financieel instrument is bestemd voor de belegger met een defensief profiel.

Totaal bedrag

Minimum 5 miljoen EUR en maximum 150 miljoen EUR.

Effecten

- Nominale waarde: 1.000 EUR.
- ISIN-code: XS0355506667 - Reeks 527.
- De obligaties zijn scripturale toonder effecten, vertegenwoordigd door een globaal certificaat. Geen leveringen in materiële
vorm mogelijk. De obligaties zijn enkel leverbaar onder de vorm van een inschrijving op effectenrekening.
Gratis bewaring op een Fortis-Effectenrekening1.

Financiële dienst

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

Interesten

- De jaarlijkse coupons zijn variabel en niet gewaarborgd. De uitkering is voorzien op 21 mei van elk jaar.
- De eerste 4 coupons zullen ofwel 8% bruto ofwel 0% bedragen op grond van het individuele verloop van 12 internationale
aandelen (zie uitleg op pagina 1).
- Het bedrag van de laatste coupon zal gelijk zijn aan het positieve verschil tussen de waarde van de korf op het einde van
de lening, evenwel beperkt tot 100% en de som van de 4 voorafgaande jaarlijkse coupons (zie uitleg op pagina 1).

Korf met 12 aandelen

- Startwaarde van elk aandeel: de slotkoers van 16 mei 2008.
- Tussentijdse waarden en eindwaarde van elk aandeel: de slotkoers van de 5de werkdag die de betaaldatum van de
coupon voorafgaat.
- De in aanmerking genomen prestatie van elk aandeel om de eindwaarde van de korf te berekenen, is beperkt tot 100%
bij een stijging.
- Eindwaarde van de korf: het rekenkundig gemiddelde van de 12 slotkoersen op de vijfde werkdag die datum van
terugbetaling van de lening voorafgaat.

Vervaldag

21 mei 2013.

Uitgifte- en betalingsdatum

21 mei 2008.

Uitgifteprijs

102%.

Terugbetalingsprijs

- 100% op de vervaldag.

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 Final Terms, opgemaakt in het Engels en gedateerd op 11 april 2008, 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 van het Basisprospectus is eveneens beschikbaar.
Deze documenten kunnen geconsulteerd worden op de site www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (klik vervolgens op
“Obligaties”, “Beschrijving” en “de uitstaande uitgiftes”).

Ter beschikking aan de
loketten van elk Fortis Bankkantoor of door te bellen
naar het nummer
02/565 35 35

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

Onderhavig document is een publicitaire mededeling. Het werd derhalve niet opgesteld in overeenstemming met de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. Dit document werd samengesteld op grond van de gegevens opgenomen in het prospectus (zie supra) en heeft slechts een informatieve waarde. Bij onderlinge verschillen tussen het prospectus en de in onderhavig document opgenomen informatie zal de inhoud van
het prospectus voorrang hebben. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan
het financieel instrument uiteengezet in onderhavig document, verwijzen wij u naar de “informatiebrochure – Financiële Instrumenten” dat ter beschikking is in elk Fortis-kantoor.

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingsperiode loopt van 15 april tot 14 mei 2008 (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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