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Fortis Luxembourg Finance
Lening “AGRICULTURE SWITCHER NOTE”
Sommige landbouwgrondstoffen zijn nu al de speelbal tussen een constante toename van de vraag
en een productiecapaciteit die het ritme niet kan volgen. Deze toestand zal er zeker niet beter op
worden de komende jaren.
Stijgende vraag
• Snelle groei van de wereldbevolking.
➭ Steeds meer monden te voeden.
• Verhoging van de levensstandaard.
➭ Stijgend verbruik en nieuwe voedingsgewoonten.
• Ontwikkeling van biobrandstoffen.
➭ Bijkomende druk op de productie van
grondstoffen die gebruikt worden voor de
aanmaak ervan.

Korf met
15 aandelen
Onderneming
Land

Beurs

Stagnerend aanbod
• Uit zijn voegen barstende en niet geplande
urbanisatie, woestijnvorming...
➭ Toenemende schaarste aan beschikbare
landbouwgrond.
• Klimaatveranderingen als gevolg van de
opwarming van de aarde en de vervuiling.
➭ Afname van beschikbare landbouwgrond
en van de waterbevoorrading.

Een veelbelovend beleggingsthema…

Bunge Ltd
Verenigde Staten

New York

Dit gebrek aan evenwicht en de dringende noodzaak om er iets aan te doen, maken het voor de
analisten van Fortis een beleggingsthema met veel potentieel, zelfs op korte termijn.
De toeleveranciers van de landbouwsector en de bedrijven die oplossingen bieden om de
productiviteit te verhogen, zijn immers goed geplaatst om van deze trend te profiteren.
Ook voedingsproducenten die hun marges kunnen handhaven in een context van algemene
prijsstijgingen, zoals internationaal befaamde merken, bieden ook mooie beursvooruitzichten.

Caterpillar Inc.
Verenigde Staten

New York

…via een veilige en slimme belegging

Groupe Danone
Frankrijk

Paris

Deere & Co.
Verenigde Staten

New York

AGCO Corp.
Verenigde Staten

New York

Archer Daniels Midland Co.
Verenigde Staten
New York

EI DuPont de Nemours & Co.
Verenigde Staten
New York
Kellogg Co.
Verenigde Staten
Komatsu Ltd
Japan

New York

Berekening van de drie jaarlijkse coupons
Tokio

Monsanto Co.
Verenigde Staten

New York

Mosaic Co.
Verenigde Staten

New York

Nestlé AG
Zwitserland

Zurich

Potash Corp.
Canada

New York

Syngenta AG
Zwitserland

Zurich

Yara International
Noorwegen

Met de AGRICULTURE SWITCHER NOTE, een nieuwe gestructureerde lening uitgegeven door Fortis
Luxembourg Finance kan de voorzichtige belegger voordeel halen uit deze aantrekkelijke beursvooruitzichten zonder rechtstreeks te beleggen in aandelen van deze internationale bedrijven,
waardoor hun kapitaal niet wordt blootgesteld aan de risico’s eigen aan een aandelenbelegging.
Integendeel, de belegger is zeker dat hij op de vervaldag zijn startkapitaal terugbetaald krijgt
tegen 100% van de nominale waarde. Het rendementsmechanisme zorgt ervoor dat de beursprestaties van 15 veelbelovende aandelen worden omgezet in potentieel hoge coupons.

Oslo

Elk jaar wordt het verloop van elk aandeel berekend ten opzichte van zijn startniveau dat bij de uitgifte
werd vastgelegd.
• De 10 best presterende aandelen krijgen automatisch een stijging van 12% toegekend,
ongeacht hun reële verloop (positief of negatief).
• Voor de overige 5 aandelen wordt de reële prestatie in aanmerking genomen.
Het gemiddelde van de aldus bepaalde 15 evoluties zal het percentage (bruto) van de coupon
bepalen. De 5 overige aandelen moeten op berekeningsdag van de coupons al met gemiddeld 24%
dalen opdat er geen coupon wordt uitgekeerd.

Coupon (bruto) = 10 x 12% = 120% + som van de 5 reële prestaties
15
De beleggers dienen het Basisprospectus, en de Final Terms aandachtig 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 SA.

Garant

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

Risicoprofiel

Bestemd voor beleggers met een conservatief profiel.

Totaal bedrag

Minimum 5 miljoen EUR en maximum 150 miljoen EUR.

Effecten

- Nominale waarde: 1.000 EUR.
- ISIN-code: XS0368032230 - Reeks 572.
- Gescripturaliseerde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectief effect. De obligaties zijn niet materieel
leverbaar. Enkel leverbaar onder de vorm van een inschrijving op effectenrekening.
- Gratis bewaring op een Fortis-Effectenrekening1.

Financiële dienst

Gratis bij Fortis Bank in België1.

Interesten

- De jaarlijkse coupons zijn variabel en niet gewaarborgd. De uitkering is voorzien op 22 juli van elk jaar en voor de eerste
maal op 22 juli 2009.
- Het brutobedrag van de jaarlijkse coupon wordt bepaald door het verloop van een korf met 15 internationale aandelen
(berekening op de keerzijde).
- Startniveau van elk aandeel: slotkoers van 17 juli 2008.
- Tussentijds niveau voor de bepaling van de coupon: slotkoers van de vijfde werkdag die de betaaldatum van de coupon
voorafgaat.

Vervaldag

22 juli 2011.

Uitgifte- en betalingsdatum

22 juli 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. 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 12 juni 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 is eveneens beschikbaar.

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

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 slecht 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.

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingsperiode loopt van 14 juni tot 14 juli 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 0800/96336.
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