Fortis Subordinated Euro Denominated Perpetual Securities
8,00% - 8,25% (bruto)
met achtergestelde garantie van Fortis N.V. en Fortis SA/NV

Emittent

Fortis Hybrid Financing (hierna de «Emittent» genoemd), een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, is een vehikel voor de uitgifte
van met solvabiliteitskapitaal gelijkgestelde schuldeffecten voor de Fortis groep.
De Subordinated Euro Denominated Perpetual Securities (hierna de «Effecten» genoemd) worden uitgegeven op achtergestelde basis en zijn
van onbepaalde duur (geen vervaldatum).

Garanten

De Effecten genieten van een ondersteuningsovereenkomst en een achtergestelde garantie van de moedervennootschappen van Fortis Hybrid
Financing, Fortis SA/NV en Fortis N.V.
De voorwaarden van de ondersteuningsovereenkomst en de achtergestelde garantie zijn beschreven in het Prospectus.

Inschrijvingsperiode

Van 15 mei 2008 (9.00 u) tot en met 23 mei 2008 (17.00 u), vervroegde afsluiting of terugtrekking van het aanbod mogelijk in bepaalde
omstandigheden zoals beschreven in het Prospectus.

Coupures

EUR 1.000

Rating van de Effecten : A2 / A / A+ (Moody’s/S&P/Fitch)

Uitgifteprijs

100%

Uitgiftedatum : 30 mei 2008 of omstreeks deze datum

Betaling-levering

De Effecten kunnen alleen betaald worden door debitering van een lopende rekening op de uitgiftedatum, tegen de levering van de Effecten
door inschrijving op een effectenrekening (geen materiële levering, Effecten vertegenwoordigd door een verzameleffect).

Toewijzing

Iedere belegger wordt rechtstreeks door zijn financieel tussenpersoon op de hoogte gebracht van het aantal Effecten dat aan hem is toegewezen met
betrekking tot zijn inschrijvingsorder, en dit zo snel mogelijk na de inschrijvingsperiode.
De Effecten worden toegewezen op het einde van de inschrijvingsperiode door de leden van het syndicaat van de deelnemende banken, die daarover
vrij kunnen beslissen. Het is dus mogelijk dat een inschrijvingsorder van een belegger niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd.

Coupon

De couponrente, die tussen 8,00% en 8,25% (bruto) per jaar zal bedragen, wordt vastgelegd na de inschrijvingsperiode en zal gepubliceerd
worden op de website van de Beurs van Luxemburg www.bourse.lu en op de website www.fortisbanking.be/emissies.
De coupon is betaalbaar na vervallen termijn, op 30 mei van elk jaar en voor het eerst op 30 mei 2009 (of omstreeks die datum, in functie van
de uitgiftedatum).
De aandacht van potentiële beleggers wordt gevestigd op het feit dat in bepaalde omstandigheden de Emittent de verplichting of de keuze
heeft om de coupon te betalen door middel van de opbrengst van de verkoop van nieuw uitgegeven Fortis aandelen, zoals beschreven in het
Prospectus. In bepaalde gevallen kan deze betaling eveneens uitgesteld worden en/of kleiner zijn dan de couponrente.

Terugbetalingsdatum

De Effecten hebben geen vervaldatum.
De Emittent kan echter kiezen voor terugbetaling van de Effecten a pari plus verworven interesten op 30 mei van elk jaar vanaf 30 mei 2013 (of
omstreeks die datum, in functie van de uitgiftedatum).
Daarnaast heeft de Emittent het recht om de Effecten te allen tijde vervroegd terug te betalen om fiscale redenen of ingeval de Effecten niet
langer in aanmerking komen als Tier 1-kapitaaleffecten zoals beschreven in het Prospectus. Een dergelijke terugbetaling vindt plaats a pari plus
verworven interesten.
De enige manier voor een houder van Effecten om zijn belegging in de Effecten te realiseren vóór hun eventuele terugbetaling is ze tegen de op dat
moment geldende prijs te verkopen op de markt. Deze prijs kan lager liggen dan de nominale waarde van de Effecten. Het is niet mogelijk om de koersen
te voorspellen waartegen de Effecten zullen kunnen worden verhandeld op de markt. De markt van de Effecten kan beperkt en weinig liquide zijn.

Uitgiftebedrag

Het totale nominale bedrag van de Effecten zal bepaald worden door de Emittent bij de afsluiting van de inschrijvingsperiode en zal op
hetzelfde moment en op dezelfde manier als de couponrente gepubliceerd worden.

Notering

De notering van de Effecten is aangevraagd bij de Beurs van Luxemburg en bij Euronext Amsterdam by NYSE Euronext.

Kosten

De beleggers dienen de nodige informatie in te winnen inzake de kosten die hun financiële instelling voor deze transactie kan aanrekenen.
De bewaring op een effectenrekening en de financiële dienstverlening voor de Effecten worden in België kosteloos verzorgd door Fortis Bank.

Roerende voorheffing

15% van toepassing voor natuurlijke personen in België

Toepasselijk recht

Het recht van de staat New York voor de Effecten, terwijl de achterstelling beheerst wordt door de Luxemburgse wetten

Beperkingen

In bepaalde landen kan de wet- of regelgeving beperkingen opleggen aan het aanbod, de aankoop, de verkoop en de levering van de Effecten.
Potentiële beleggers dienen de nodige informatie in te winnen over het bestaan van dergelijke beperkingen en zich daaraan te houden.

Prospectus

Aanbod voor openbare inschrijving in België.
Het uitgifte- en noteringsprospectus in het Engels van 14 mei 2008 (het «Prospectus» genoemd), dat goedgekeurd is door de Luxemburgse
CSSF, en de samenvatting van het Prospectus in het Nederlands zijn kosteloos verkrijgbaar op het volgende adres: Fortis Bank, Warandeberg
3 (1MH4C), 1000 Brussel, via telefoonnummer 02/433 40 31, en op www.fortisbanking.be/emissies.
Bij twijfel over de geschiktheid van deze belegging voor de behoeften en situatie van een specifieke belegger, dient deze belegger van tevoren
informatie in te winnen bij een gespecialiseerd financieel adviseur.

Risicofactoren

Potentiële beleggers dienen het Prospectus zorgvuldig te lezen en dienen hun beslissing om te beleggen in de Effecten te baseren op
de informatie in dit Prospectus, en in het bijzonder op (niet-exhaustieve opsomming) de informatie inzake de achtergestelde aard van de
Effecten, de achtergestelde garantie, de ondersteuningsovereenkomst, de betalingsvoorwaarden van de coupon, de onbepaalde duur en de
mogelijkheid van een vervroegde terugbetaling, evenals alle informatie die vermeld wordt in het gedeelte «Risicofactoren».

Meer weten?

Stap binnen in een Fortis- of Fintrokantoor, bel de Klantenservice op 02/433 40 31 of surf naar www.fortisbanking.be/emissies

Inschrijving

De inschrijvingen worden verzameld bij het volgende bankensyndicaat:
Joint Lead Managers en Joint Bookrunners:
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