SAMENVATTING
Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Prospectus. Elke beslissing, door eender
welke investeerder, om in eender welke Effecten te investeren dient gebaseerd te zijn op de volledige bestudering
van het Prospectus, met inbegrip van de documenten die daarin bij verwijzing werden opgenomen. Ten gevolge van
de invoering van de relevante bepalingen van de Prospectusrichtlijn binnen elke EER-Lidstaat, kan, puur op basis
van deze samenvatting, geen burgerlijke aansprakelijkheid worden ingeroepen ten aanzien van de Emittent of de
Moedervennootschappen als garanten in elk van deze Lidstaten, met inbegrip van alle vertalingen hiervan, tenzij
deze laatste misleidend, foutief of inconsistent zouden zijn, indien samen gelezen met andere onderdelen van dit
Prospectus. Indien een schadeclaim betreffende informatie uit dit Prospectus wordt ingediend bij een rechtbank uit
een EER-Lidstaat, dan kan, onder de nationale wetgeving van de Lidstaat waar de claim wordt ingediend, de
eisende partij verzocht worden de kosten te dragen voor vertaling van dit Prospectus alvorens de juridische
procedurestart.
Fortis Hybrid Financing
Fortis Hybrid Financing is een special purpose financing vehicle opgericht onder Luxemburgs recht in de vorm
van een naamloze vennootschap (société anonyme) en is geregistreerd bij het Luxemburgse Handels- en
Bedrijvenregister onder nummer B-116671. De maatschappelijke zetel van Fortis Hybrid Financing is gevestigd te
65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, Luxemburg.
Fortis Hybrid Financing maakt deel uit van de Fortis Groep. Statutair zijn haar activiteiten beperkt tot het
uitgeven van effecten met onderlinge pari passu ranking, gekwalificeerd als solvency capital voor Fortis SA/NV,
Fortis N.V. en de andere vennootschappen binnen de Fortis Groep, en tot het investeren van de opbrengsten daaruit
in instrumenten (andere dan gewoon kapitaal in aandelen), uitgegeven door een Fortisvennootschap, en die in
aanmerking komen als solvency capital voor een dergelijke Groepsentiteit.
Fortis Groep
Fortis Groep werd gecreëerd in 1990, wanneer de AG Groep (de voorloper van Fortis SA/NV), een grote
Belgische verzekeraar, en AMEV/VSB (de voorloper van Fortis N.V.) hun activiteiten bundelden. AMEV, een grote
Nederlandse verzekeraar, en VSB, een middelgrote Nederlandse spaarbank, gingen eerder dat jaar samen. De
Moedervennootschappen bleven afzonderlijke juridische entiteiten. Sinds de fusie werden de bedrijfsactiviteiten van
Fortis samen beheerd.
Overzicht
Fortis is een internationale financiële dienstverlener voor private, zakelijke en institutionele klanten, via haar
eigen verdelingkanalen en via tussenpersonen en andere partners.
In haar thuismarkt, zijnde de Benelux, bekleedt Fortis een leidende positie in elk van haar hoofdactiviteiten, nl.
bank en verzekeringen. Fortis is marktleider qua retail banking in de Benelux —één van de welvarendste regio’s in
Europa. Voortbouwend op dit leiderschap heeft Fortis een geïntegreerd Europees netwerk ontwikkeld, om te
voldoen aan de wensen van haar internationale cliënten. Dezelfde expertise die werd ontwikkeld op de thuismarkt
wordt aangewend om hoogwaardige individuen, ondernemingen en entrepreneurs te voorzien van geavanceerde
financiële diensten, aangepast aan hun specifieke noden. Fortis is ook wereldwijd actief in een aantal specifieke
sectoren, zoals fondsenbeheer, handelsfinanciering, shipping finance, financiering van exportprojecten en global
markets.
Met een totaal aan activa van EUR 871 miljard en een totaal vermogen van EUR 34 miljard op 31 december
2007, behoort Fortis tot de 20 grootste financiële instellingen in Europa, gebaseerd op marktkapitalisatie 1. Met haar
gezonde solvabiliteit, brede risicospreiding en uitgebreide expertise van de ongeveer 62.000 werknemers (voltijdse
equivalenten) de dato 31 december 2007 (bij benadering 62.500 op 31 maart 2008), combineert Fortis een
internationale aanwezigheid met een lokale flexibiliteit teneinde haar cliënten een sterke ondersteuning te kunnen
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Bron: Bloomberg, 31 december 2007.

bieden. Per 31 december 2007 bedroeg Fortis’ core equity2 EUR 26.063 miljoen en het totale kapitaal3 EUR 27.999
miljoen (per 31 maart 2008 respectievelijk EUR 25.984 miljoen en EUR 27.751 miljoen)1, dus ruimschoots boven
de minimale solvabiliteitsvereisten van Fortis (EUR 25.725 miljoen per 31 december 31 2007 en EUR 26.782
miljoen per 31 maart 2008).3
Recente Ontwikkelingen
De Relatie met Ping An Insurance (Group) Company of China
Op 28 november 2007 ging Fortis een Memorandum of Understanding ( “MoU”) aan met Ping An Insurance
(Group) Company of China Ltd., die via een dochtermaatschappij een aandeel van ruwweg 4,18% in Fortis had
genomen. Dientengevolge is Ping An nu de grootste aandeelhouder van Fortis en onderschrijft zij de bepalingen van
het Fortis Governance Statement.
Ping An Asset Management Agreement
Op 2 april 2008 tekenden Ping An en Fortis een overeenkomst die het oprichten van een wereldwijd asset
management partnerschap tussen de twee ondernemingen formaliseerde. Krachtens deze overeenkomst ging Ping
An ermee akkoord een belang van 50% te nemen in Fortis Investments voor een bedrag van EUR 2,15 miljard. Naar
verwachting zal het partnerschap Ping An in staat stellen haar strategie, gericht op het tot stand brengen van een
wereldwijd asset management en een Qualified Domestic Institutional Investor platform, verder te ontplooien,
terwijl Fortis anderzijds zal profiteren van een verbeterde toegang tot de groeiende economieën van China en Azië,
waardoor de groei van het zakencijfer van Fortis in die regio’s zou moeten toenemen.
De ABN AMRO Acquisitie
Op 17 oktober 2007 voltooiden Fortis, RBS en Santander (samen de “Consortium Banken”) de acquisitie van
ABN AMRO (de “ABN AMRO Acquisitie”) via de RFS Holdings B.V. (“RFS” of “RFS Holdings”), een
vennootschap in gezamenlijke eigendom van de Consortium Banken. De vergoeding die RFS Holdings in totaal
heeft betaald, bedroeg bij benadering EUR 71,1 miljard (EUR 73 miljard op volledig gedilueerde basis). Voor elk
gewoon ABN AMRO aandeel waarop werd ingeschreven betaalde RFS Holdings:
•

EUR 35,60 in contanten, zonder intrest; en

•

0,296 nieuw uitgegeven gewone RBS aandelen, met een nominale waarde £0,25 per aandeel.

RFS wordt gecontroleerd door RBS. RFS is momenteel bezig een systematische afscheiding van de
bedrijfseenheden van ABN AMRO door te voeren, door middel van een Consortium and Shareholders’ Agreement
waarin de verhoudingen tussen de Consortium Banken en RFS worden vastgelegd met betrekking tot de ABN
AMRO Acquisitie en de overdracht van de zakelijke activiteiten van ABN AMRO (zoals hieronder omschreven).
Als gevolg van de ABN AMRO Acquisitie, verkreeg Fortis de zakelijke activiteiten van ABN AMRO voor een
bedrag van EUR 24,0 miljard, wat neerkomt op 33,8% van de totale betaalbare vergoeding voor de ABN AMRO
Acquisitie.
Om deze acquisitie van de zakelijke activiteiten van ABN AMRO te financieren, haalde Fortis EUR 13 miljard
op aan nieuwe equity financiering door middel van een rights issue (het “Rights Offer”). Fortis financierde, en
beoogt het resterende deel van haar aandeel in de ABN AMRO Acquisitie als volgt te financieren:
•

EUR 2 miljard van de uitgifte op 11 juli 2007 van Conditional Capital Exchangeable Notes (CCEN)
ingeruild tot Verplicht Converteerbare Obligaties op 7 december 2007;
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Fortis’ core equity omvat vermogenskapitaal en reserves en de vereiste deducties van de core equity. Zie ook
“Operating and Financial Review and Prospects — Liquidity and Capital Resources — Group Solvency” met
betrekking tot solvabiliteit.
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Het totale kapitaal omvat vermogenskapitaal, reserves en supplementaire kapitaalelementen en vereiste deducties
van het totale kapitaal. Zie ook “Operating and Financial Review and Prospects — Liquidity and Capital
Resources — Group Solvency” met betrekking tot solvabiliteit.

•

EUR 3 miljard van de uitgifte van Tier 1 vermogeninstrumenten bestaande uit Converteerbare en
Ondergeschikte Hybrid Equity-linked Effecten (CASHES); en

•

EUR 6,5 tot 8,0 miljard uit de opbrengsten van een combinatie van (i) de verkoop van specifieke non-core
activa (bij benadering EUR 2,5 miljard); (ii) de verkoop van gedeelde activa van het Consortium (bij
benadering EUR 2,0 miljard); en (iii) omzetting van leningen in effecten en andere gelijkaardige transacties
(bij benadering EUR 2,0 miljard).

Dienaangaande kondigde Fortis op 12 juli 2007 aan dat EUR 1,6 miljard (verkoopprijs) van een dergelijk
bedrag werd opgehaald, wat neerkomt op een capital relief van EUR 1,2 miljard wegens de afname in de risk
weighted assets, dit door zich te ontdoen van verscheidene activa en aandeelhouderschappen in Europese financiële
instellingen. Dit bedrag omvatte de opbrengsten (EUR 980 miljoen) uit de verkoop door Fortis, aangekondigd op 11
juli 2007, van haar belang in de joint venture CaiFor aan haar Spaanse partner “la Caixa”. Deze transactie werd
gesloten op 13 november 2007. Daarnaast haalde Fortis bijkomende bedragen op door de verkoop van haar belangen
in de Banco Comercial Português en de ICBC in september en december 2007.
Als gevolg van de afronding van de ABN AMRO Acquisitie houdt Fortis nu een aandeel in RFS Holdings dat
gelijk is aan haar proportionele financieringsverbintenis (33,8%) voor de vergoeding voor de ABN AMRO
Acquisitie en de vermogens- en inkomensrechten, verleend aan elk van de Consortium Banken, zijn gekoppeld aan
de netto activa en inkomsten van de respectieve zakelijke activiteiten van ABN AMRO, door elk van hen verworven
na reorganisatie van ABN AMRO. Als gevolg van de reorganisatie verwerft Fortis:
•

de ABN AMRO Business Unit Netherlands (met uitsluiting van de voormalige Dutch wholesale clients,
Interbank, DMC Consumer Finance, alsook bepaalde activa, met inbegrip van Hollandsche Bank Unie
N.V., waarvan wordt voorgesteld dat Fortis zich daar van zou ontdoen na verwerving van de zakelijke
activiteiten van ABN AMRO, zoals verder in deze samenvatting beschreven, alsook in de
waarschuwingsparagraaf bij het begin van het hoofdstuk “Informatie over de Acquisitie van ABN AMRO”
van het Prospectus),

•

de ABN AMRO Business Unit voor Private Clients wereldwijd,

•

de ABN AMRO Business Unit voor Asset Management wereldwijd, en

•

de ABN AMRO merknaam (alles samengenomen, de “zakelijke activiteiten van ABN AMRO”).

Samenvatting van geselecteerde financiële gegevens
De volgende samenvatting van gegevens betreffende de geconsolideerde inkomsten en balans van Fortis,
opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), is een uittreksel uit de Consolidated
Financial Statements van 2007 en de Fortis Consolidated Interim Financial Statements voor de drie maanden
voorafgaand aan 31 maart 2008, bijgevoegd ter referentie in dit Prospectus.
Samenvatting geconsolideerde inkomsten
Drie maanden voorafgaand aan 31
maart
2008

2007

Jaareinde 31 december
2007

2006

2005

(niet geauditeerd)
(in miljoenen EURO)

Inkomsten
Inkomsten uit interesten................................
25,517
Verzekeringspremies
4,499
Gerealiseerde kapitaalwinsten en
-verliezen op investeringen............................421
Andere gemaakte en nietgemaakte winsten en verliezen......................508
Honoraria en commissies
1,076
Totaal inkomsten ................................ 30,698
Uitgaven

20,852

94,869

72,583

66,845

4,258

14,934

13,984

12,919

399

2,133

1,137

1,642

391
1,024
27,813

1,176
4,400
120,457

1,362
3,734
96,541

878
3,124
90,419

Drie maanden voorafgaand aan 31
maart
2008

2007

Jaareinde 31 december
2007

2006

2005

(niet geauditeerd)
(in miljoenen EURO)

Interestkosten......................................................
(23,607)
Verzekeringsclaims en
uitkeringen ......................................................
(4,119)
Wijzingingen m.b.t. impairments......................
(524)
Kosten voor honoraria en
commissies......................................................
(653)
Personeelskosten ................................
(1,267)
Andere kosten.....................................................
(811)
Totale kosten
(29,541)
Winst voor belasting ................................
(1,157)
Inkomensbelasting................................
(324)
Periodieke netto winst ................................833

(19,042)

(87,354)

(65,121)

(60,227)

(3,849)
(32)

(14,075)
(3,042)

(13,151)
(194)

(11,788)
(235)

(564)
(1,165)
(832)
(26,487)
1,326
(149)
1,177

(2,344)
(4,980)
(3,798)
(117,631)
(2,826)
235
3,061

(1,922)
(4,485)
(3,336)
(91,159)
5,382
(1,030)
4,352

(1,615)
(4,291)
(2,856)
(85,269)
5,150
(1,164)
3,986

Samenvatting van geconsolideerde balans (vóór toeëigening van de winst)
Per 31 maart
2008

Per 31 december
2007

2007

2006

2005

(niet geauditeerd)
(in miljoenen EURO)

Activa
Cash en cash-equivalenten................................21,946
Activa voorbehouden voor trading.........................96,234
Verschuldigd door banken ................................ 143,876
Verschuldigd door klanten................................ 333,621
Totaal investeringen
192,939
Totaal activa.......................................................
927,771
Passiva
Passiva voorbehouden voor trading .......................
112,202
Verschuldigd aan banken ................................ 209,840
Verschuldigd aan klanten................................ 274,253
Passiva uit verzekerings en
66,635
investeringscontracten ................................
Schuldcertificaten.....................................................
101,852
Subordinated liabilities ................................
22,539
Andere ontleningen .................................................. 1,737
Totaal passiva.....................................................
895,798
Vermogen Aandelhouders ................................ 30,833
Minority interests ..................................................... 1,140
31,973
Totaal vermogen
927,771
Totaal passiva en vermogen..............................

26,371
88,426
118,982
312,644
196,505
862,141

26,360
74,800
119,036
316,308
206,280
871,179

20,413
70,215
90,131
286,459
202,434
775,229

21,822
62,705
81,002
280,759
193,069
728,994

87,606
208,675
266,298

89,589
192,431
262,298

64,308
177,481
254,225

50,562
175,183
252,603

61,881
102,155
15,821
2,149
839,671
21,563
907
22,470
862,141

64,732
102,073
21,925
3,018
836,985
33,047
1,147
34,194
871,179

59,764
95,719
15,375
2,149
753,678
20,644
907
21,551
775,229

56,109
83,727
13,757
1,699
709,338
18,929
727
19,656
728,994

Andere financiële gegevens
Per 31 maart,
2008

2007

Per 31 december,
2007

2006

2005

(niet geauditeerd)

Statistische gegevens
Group ratio’s
Return op totale vermogen(1)...................................................
Return op activa(2)....................................................................
Gemiddelde vermogen tgo. gemiddelde activa(3) ..................
Banking gegevens
Tier 1 ratio(4) ............................................................................
Totale kapitaalratio(4)
Kosten-inkomsten ratio(5) ........................................................
Verzekeringsgegevens
Embedded Value (in miljoen EUR )(6) ...................................
Claims ratio(7)...........................................................................
Gecombineerde ratio(8) ............................................................

13.9%
0.4%
3.0%

20.3%
0.5%
2.5%

14.9%
0.5%
3.3%

22.0%
0.6%
2.6%

20.4%
0.5%
2.6%

10.1%
11.0%
53.7%

6.5%
10.5%
61.1%

9.5%
10.1%
62.4%

7.1%
11.1%
61.2%

7.4%
10.5%
62.3%

N.A.
N.A. 112,411 12,307
10,623
65.4% 69.2%
67.4%
61.2%
61.3%
96.7% 101.1% 100.1%
96.1%
96.0%

(1) de nettowinst voor het financiële jaar als een percentage van het gemiddelde totale vermogen tijdens die
periode.
(2) de nettowinst voor het financiële jaar als een percentage van de gemiddelde activa tijdens die periode.
(3) gemiddelde vermogen als een percentage van gemiddelde activa.
(4) De ratio van 31 Maart 2008 is in overeenstemming met Basel II.
(5) enkel gebruikt voor banken. De ratio of totale kosten tegenover totale inkomsten waar de “Interest kosten” en de
“Kosten voor Honoraria en Commissies” worden gecompenseerd bij het berekenen van de totale Inkomsten
voor deze ratio.
(6) embedded Value is een schatting van de economische waarde van een levensverzekeringsmaatschappij, met
uitsluiting van alle waarden toegeschreven aan toekomstige nieuwe business. Zie “Glossarium” en “Operating
and Financial Review and Prospects — Insurance — European Embedded Value”.
(7) de claim-ratio staat voor de kosten van de claims, netto qua herverzekering, als een percentage van de netto
verdiende premies, met uitsluiting van interne behandelingskosten voor non-life claims.
(8) gecombineerde ratio: De som van de claims-ratio en de kostenratio voor non-life verzekeringen. Kostenratio:
enkel gebruikt voor non-life verzekeringen. Kosten als een percentage van verdiende premies, netto qua
herverzekering. Kosten zijn de kosten plus netto commissies op het financiële jaar, minus interne
investeringskosten.
Voor een uiteenzetting van de belangrijkste trends die van invloed zijn op de werkingsresultaten van Fortis, zie
“Operating and Financial Review and Prospects — Overview”.

Voorwaarden van de Effecten
Emittent:

Fortis Hybrid Financing

Garanten:

De Effecten zullen genieten van een ondersteuningsovereenkomst en van
een achtergestelde garantie aangegaan door de uiteindelijke
moedervennootschappen van Fortis Hybrid Financing, nl. Fortis SA/NV en
Fortis N.V. (de “Moedervennootschappen”). De garantieovereenkomst
houdt rechtstreekse, niet-gewaarborgde en achtergestelde verbintenissen in
vanwege elke Moedervennootschap.
“Fortis Groep” verwijst naar Fortis SA/NV, Fortis N.V. en de
bedrijvengroep in hun bezit of door hen gecontroleerd, met inbegrip van
Fortis Hybrid Financing.

Uitgiftevorm:

Euro Denominated Perpetual Securities (“Securities”)

Daum van uitgifte:

Op of rond 30 mei 2008. De Datum van Uitgifte zal gemeld worden aan de
CSSF en bekendgemaakt worden op of rond de Pricing-Datum op de
website van de Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) en in de
Officiële Prijscourant van Euronext.

Uitgifteprijs:

100%

Coupon:

Naar verwachting zal de Coupon schommelen tussen 8,00% en 8,25%% per
jaar. De Coupon zal worden vastgelegd op de Pricing-datum na het einde
van de periode van openbare aanbieding, zoals hierin omschreven. De
Coupon zal worden genotificeerd aan het CSSF en gepubliceerd op of rond
de Pricing- datum op de website van de Luxembourg Stock Exchange
(www.bourse.lu) en in de Officiële Prijscourant van Euronext.

Uitbetaling Coupon:

Coupons op de Effecten zijn betaalbaar als jaarlijkse achterstallen op of rond
30 mei van elk jaar (een “Reguliere Coupondatum”), beginnend op of rond
30 mei 2009.
Als en in de mate waarin er zich een Trigger Event heeft voorgedaan, blijft
voordoen en/of zich zou kunnen voordoen op een Reguliere Coupondatum,
inbegrepen na het beïnvloeden van een coupon op de Effecten anderszins
betaalbaar op een dergelijke Reguliere Coupondatum of anderszins, dan
zullen de Coupons op de Effecten betaalbaar worden op de Alternative
Coupon Satisfaction-datum en zal Fortis Hybrid Financing een Bericht van
Alternatieve Coupon geven. Indien Fortis Hybrid Financing een Bericht van
Alternatieve Coupon heeft gegeven betreffende een Electieve Alternatieve
Coupon en er zich vervolgens vóór de Reguliere Coupondatum een Trigger
Event voordeed, zich voortzet of zich zou kunnen voordoen op een
dergelijke Reguliere Coupondatum, dan zal zo’n coupon beschouwd worden
als een Uitzonderlijke Alternatieve Coupon.
Als er zich geen Trigger Event heeft voorgedaan of nog aan de gang is, mag
Fortis Hybrid Financing een Bericht van Alternatieve Coupon geven met
betrekking tot de daaropvolgende Reguliere Coupondatum, in welk geval
een volledige coupon betaalbaar zal zijn op een dergelijke Reguliere
Coupondatum, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Uitbetalingsmethode
voor Alternatieve Coupons, onderworpen aan een Postponement Event;
ingeval (x) een Reguliere Coupondatum geen Ondersteunde Coupondatum is
en (y) er zich geen Trigger Event heeft voorgedaan of zich voortzet op
dergelijke data, dan zal Fortis Hybrid Financing verplicht worden de
Uitbetalingsmethode voor Alternatieve Coupons toe te passen op dergelijke
Reguliere Coupondata (de “Mandated Election”).

Coupons die door middel van de Uitbetalingsmethode voor Alternatieve
Coupons worden uitbetaald wegens een Trigger Event worden hierin
“Uitzonderlijke Alternatieve Coupons” genoemd. Naar coupons, die
uitbetaald zijn via de Uitbetalingsmethode voor Alternatieve Coupons onder
de omstandigheden zoals beschreven in voorgaande alinea, wordt verwezen
met de benaming “Electieve Alternatieve Coupons”.
Onder “Trigger Event” wordt begrepen (i) de som van de activa van de
Fortis Groep bedraagt minder dan de som van de passiva op geconsolideerde
basis, met uitsluiting van niet als Senior Debt beschouwde passiva; (ii) er
zich een inbreuk voordeed op de solvabiliteitsvereisten, uiteengezet in het
Koninklijk Besluit van 21 november 2005 over het aanvullend
groepstoezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen,
beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor
collectieve belegging in een financiële dienstengroep, en tot wijziging van
het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende het algemeen
reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en het
koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op
geconsolideerde basis op kredietinstellingen, zoals vastgesteld volgens een
berekeningswijze goedgekeurd door de CBFA, in de mate dat een dergelijke
inbreuk is veroorzaakt door geconsolideerde verliezen van de
Moedervennootschappen zoals weergegeven in hun laatste financiële
kwartaalverslagen, tenzij het BFIC de Fortis Groep ontheft van de plicht een
dergelijke inbreuk als een Trigger Event te behandelen (zowel (i) als (ii), een
geval van kapitaalgebrek (“Capital Deficiency Event”)); of (iii) als er een
inbreuk plaatsvond op de solvabiliteitsvereisten, uiteengezet in het Belgische
Koninklijk Besluit van 21 november 2005 over het aanvullend
groepstoezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen,
beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor
collectieve belegging in een financiële dienstengroep, en tot wijziging van
het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende het algemeen
reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en het
koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op
geconsolideerde basis op kredietinstellingen, zoals vastgesteld volgens een
door de CBFA goedgekeurde berekeningswijze, tenzij de CBFA de Fortis
Groep heeft ontheven van de plicht dergelijke inbreuk als een Trigger Event
te behandelen.
Onder “Senior Debt” wordt begrepen alle passiva van de
Moedervennootschappen (met inbegrip van bonds, notes en schuldbrieven),
zij het senior of achtergesteld, andere dan passiva van de
Moedervennootschappen die pari passu met of lager gerangschikt staan dan
de Achtergestelde Garantie of de Effecten.
Verliesverwerking:

In het geval van een Capital Deficiency Event, zal de Raad van Bestuur van
de Moedervennootschappen een buitengewone aandeelhoudersvergadering
beleggen tijdens de drie maanden volgend op een dergelijke Capital
Deficiency Event, teneinde een verhoging van het aandelenkapitaal voor te
stellen, of eender welke andere maatregel die als noodzakelijk of nuttig
wordt geacht om aan een dergelijk feit het hoofd te bieden. Als een
verhoging van het aandelenkapitaal of een andere maatregel niet wordt
aangenomen op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de
Moedervennootschappen, of als de kapitaalverhoging onvoldoende
onderschreven is om een dergelijk Capital Deficiency Event in zijn geheel
weg te werken, of als een dergelijk Capital Deficiency Event zich blijft
voortzetten gedurende zes maand na aanvang, dan zal de Raad van Bestuur
van de Moedervennootschappen binnen 10 dagen na 6 maanden na aanvang
van het Event, overgaan tot, en zal zij Fortis Hybrid Financing ertoe
aanzetten over te gaan tot een proportionele vermindering van het Huidige

Kapitaalbedrag van elk Effect ( “Verliesverwerking”), nodig om aan het
Capital Deficiency Event te verhelpen in de grootst mogelijke mate.
Niettegenstaande anders bepaald zal de nominale waarde van eender welk
Effect nooit verlaagd worden tot een bedrag lager dan één cent (€0,01).
Het bedrag, waarmee het totale Huidige Kapitaalbedrag van de Effecten zal
worden verminderd om de Moedervennootschappen toe te laten verliezen te
verwerken teneinde continuïteit in hun activiteiten te verzekeren, zal het
laagste zijn van het bedrag waarmee de geldende regelgevende
solvabiliteitsvereisten (i) het solvabiliteitskapitaal van de
Moedervennootschappen overstijgen op het moment van het Capital
Deficiency Event en (ii) het totale Huidige Kapitaalbedrag van de Effecten
voorafgaand aan een dergelijke reductie.
Uitstaande Alternatieve Coupons zullen niet worden afgeschreven, maar
kunnen enkel worden uitbetaald via de Uitbetalingsmethode voor
Alternatieve Coupons. In geval van Verliesverwerking zullen coupons
blijven aangroeien op het Huidige Kapitaalbedrag van de Effecten, maar
mogen ze enkel worden uitbetaald via de Uitbetalingsmethode voor
Alternatieve Coupons zolang een Trigger Event blijft bestaan.
Teneinde twijfel te vermijden, zal de eerste remedie in geval van een Capital
Deficiency Event uit een kapitaalverhoging bestaan, of uit de toepassing van
andere maatregelen aangenomen door de buitengewone
aandeelhoudersvergadering van de Moedervennootschappen om een
dergelijk Event te verhelpen. In de mate dat een dergelijke verhoging of
andere maatregelen niet voldoen, zal Verliesverwerking worden toegepast
tegenover het Huidige Kapitaalbedrag van de Effecten zoals hierin
beschreven.
Ingeval andere Effecten à Pari (zoals hieronder gedefinieerd) uitstaande zijn
en waarop dergelijke vermindering van kapitaalbedrag zou worden
toegepast, zal dergelijke vermindering geschieden op een pro-rata basis
onder de Effecten en andere Effecten à Pari.
Het “Huidige Kapitaalbedrag” van een Effect duidt op het kapitaalbedrag
van elk uitstaand Effect op éénder welk moment, berekend op basis van het
Originele kapitaalbedrag van elk Effect, daar dergelijk bedrag proportioneel
gereduceerd kan worden na toepassing van het
Verliesverwerkingsmechanisme en/of indien er sprake is van wederinstelling
(“reinstatement”) in één of meerdere gevallen.
Het “Originele Kapitaalbedrag” van een Effect betekent de initiële
denominatie van het kapitaalbedrag van €1000 per Effect.
Wederinstelling
(“reinstatement”):

Als, na een Verliesverwerking, de Moedervennootschappen, gedurende
minstens twee opeenvolgende boekjaren, volgend op het einde van het meest
recente boekjaar waarin een Verliesverwerking werd doorgevoerd, een
positieve Geconsolideerde Winst hebben opgetekend (een “Return to
Profitability”), kunnen de Moedervennootschappen Fortis Hybrid Financing
ertoe aanzetten het Huidige Kapitaalbedrag van elk Effect te verhogen (een
“Wederinstelling”), wat laatstgenoemde dan ook zal doen. Op welke datum
dan ook, en met een bedrag dat zij zullen bepalen (ofwel terug tot het niveau
van het Originele Kapitaalbedrag, of tot elk bedrag lager dan het Originele
Kapitaalbedrag, maar in elk geval in proportie tot de denominatie van elke
houder), onderworpen aan elke benodigde regelgevende goedkeuring.
Ongeacht of een Return to Profitability zich voordeed, zullen de
Moedervennootschappen Fortis Hybrid Financing ertoe aanzetten het totale
Huidige Kapitaalbedrag van de Effecten te verhogen, wat laatstgenoemde
dan ook zal doen, in een mate gelijk aan het Verplicht

Wederinstellingsbedrag op de dag van een Mandatory Reinstatement Event.
Om twijfel te vermijden, zal, na een Wederinstelling het Huidige
Kapitaalbedrag van de Effecten nooit groter zijn dan het Originele
Kapitaalbedrag van de Effecten.
Ingeval andere Effecten à Pari uitstaan en ook kunnen genieten van een
wederinstelling of een aangroei van hun huidige kapitaalbedrag in
overstemming met de geldende voorwaarden, zal een Wederinstelling steeds
geschieden op pro-rata basis met andere wederinstellingen of verhogingen
van kapitaalbedrag, doorgevoerd bij dergelijke andere Effecten à Pari.
“Geconsolideerde Winst” betekent de geconsolideerde winst (uitgezonderd
uitkeringen aan minderheidsbelangen) van de Fortis Groep, zoals berekend
en uiteengezet in het jaarlijkse financiële auditrapport van Fortis Groep.
Onder “Verplicht Wederinstellingsbedrag” wordt verstaan het kleinste van
(i) het verschil tussen het totale Originele Kapitaalbedrag van de Effecten en
het totale Huidige Kapitaalbedrag van de Effecten en (ii) de positieve
Geconsolideerde Winst van Fortis Groep`, zoals uiteengezet in haar meest
recente jaarlijkse Financiële auditrapport. Voorts, ingeval van een
Wederinstelling voortkomend uit clausule (ii) van de definitie van een
“Mandatory Reinstatement Event”, zal het Verplichte
Wederinstellingsbedrag zodanig worden berekend dat de Effecten
wederingesteld worden door een verhoging van het kapitaalbedrag die
evenredig is aan de grootste toename in kapitaalbedrag van Effecten à Pari.
“Mandatory Reinstatement Event” houdt in (i) een Beperkte Uitbetaling
(Restricted Payment) of (ii) de verhoging door de Moedervennootschappen
of door Fortis Hybrid Financing van het kapitaalbedrag van alle Effecten à
Pari, anders dan de Effecten, waarvan de voorwaarden een bepaling bevatten
voor een wederinstelling van hun kapitaalbedrag overeenkomstig die voor
de Effecten.
Wederinstelling na Vereffening
of Faillissement:

Ingeval van een gerechtelijke of vrijwillige vereffening of een faillissement
van een Moedervennootschap of van Fortis Hybrid Financing, zullen de
Moedervennootschappen of Fortis Hybrid Financing een Wederinstelling
uitvoeren, zoals benodigd, tot een bedrag dat kan gaan tot het Originele
Kapitaalbedrag van de Effecten, en onderworpen aan elke vereiste
regelgevende goedkeuring.
De rechten van de houders van Effecten in geval van vereffening of
faillissement zullen worden berekend op basis van (i) het Originele
Kapitaalbedrag van de door hen gehouden Effecten, plus (ii) een bedrag
gelijk aan de eraan bevestigde onbetaalde coupons, als die er zijn, aangaande
de lopende couponperiode, met aangroei op dagelijkse basis tot op de dag
van de beslissing van de rechtbank of de aandeelhoudersvergadering omtrent
de vereffening of, desgevallend, de beslissing van de rechtbank tot
faillissement, plus (iii) een bedrag gelijk aan de onbetaalde Alternatieve
Coupons, zo die er zijn, onder voorbehoud dat het bedrag van een claim
betreffende zulke Alternatieve Coupons (hetzij ten aanzien van Fortis
Hybrid Financing of van de Moedervennootschappen) niet hoger mag zijn
dan 25% van het Originele Kapitaalbedrag van de Effecten. Geen
uitbetalingen zullen worden verricht aan de houders van de Effecten totdat
alle verschuldigde, maar nog niet betaalde, bedragen aan alle andere senior
en ondergeschikte crediteuren van de vereffende of failliete entiteit zullen
zijn uitbetaald door de Moedervennootschappen of door Fortis Hybrid
Financing.

Dividend Stopper:

Fortis Hybrid Financing zal ermee instemmen, en zo ook de

Moedervennootschappen in de Ondersteuningsovereenkomst, dat, in geval
van een Uitzonderlijke Alternatieve Coupon die aanvangt op de dag dat
Fortis Hybrid Financing een Bericht van Alternatieve Coupon geeft, en in
geval van een Electieve Alternatieve Coupon, die aanvangt op de relevante
Reguliere Coupondatum verwijzend naar een dergelijke coupon, indien de
Electieve Alternatieve Coupon niet wordt uitbetaald op de Reguliere
Coupondatum; en in elk geval totdat alle Alternatieve Coupons volledig
werden uitbetaald, (A) Fortis Hybrid Financing en de
Moedermaatschappijen (i) niet aan hun aandeelhouders zullen voorstellen,
en, binnen de wettelijk mogelijke grenzen, anderszins zullen handelen
teneinde declaratie of betaling van alle dividend, verdeling of andere
uitbetalingen op de Normale Aandelen en de Effecten à Pari te voorkomen,
en (ii) niet zullen terugkopen of anderszins verwerven éénder welke van hun
Gewone Aandelen of Effecten à Pari (anders dan ten gevolge van een
Toegelaten Aandelenverwerving) en, (B) elk van de
Moedervennootschappen (i) geen dividend of andere betaling zal declareren
of uitbetalen, en, binnen de wettelijk mogelijke grenzen, anderszins zal
handelen teneinde declaratie of betaling van alle dividend, verdeling of
andere uitbetalingen op de Normale Aandelen en de Effecten à Pari te
voorkomen en (ii) ermee instemt niet te stemmen, of ervoor te zorgen dat er
geen stem wordt uitgebracht door één van haar dochters, ten gunste van
eender welke actie van Fortis Hybrid Financing zoals beschreven in
clausules (A) (i) en (ii) hierboven; als voorbehoud geldt dat de voorgaande
beperking niet van toepassing is op (i) een dividend, verdeling, betaling of
terugkoop betreffende eender welke Klasse van Vrijgestelde Aandelen
(zoals verder gedefinieerd) en (ii) op een dividend, verdeling of andere
betaling op eender welk Effect à Pari waarvan betaling vereist is op grond
van de voorwaarden van deze Effecten à Pari, enkel en alleen ten gevolge
van een dividend, verdeling, betaling of terugkoop betrekking hebbende op
eender welke Klasse van Vrijgestelde Aandelen.
Ondersteunde Coupons:

Als tijdens de Relevante Periode Fortis Hybrid Financing of een
Moedervennootschap (A) een dividend aankondigt of uitbetaalt of een
verdeling of andere betaling verricht op Gewone Aandelen of Effecten à
Pari, of (B) overgaat tot terugkoop of andere verwerving van Gewone
Aandelen of Effecten à Pari (andere dan diegene vallend onder een
Toegelaten Aandelenverwerving) (de voorvermelde gebeurtenissen (A) en
(B) verwijzen telkens naar een Beperkte Uitbetaling), dan zullen de
Moedervennootschappen, zoals bepaald in de voorwaarden van de
Ondersteuningsovereenkomst, gezamenlijk en elk voor zich bijdragen tot, of
een bijdrage bewerkstelligen tot het kapitaal van Fortis Hybrid Financing of
anderszins de benodigde fondsen vrijmaken teneinde Fortis Hybrid
Financing in staat te stellen de betaalbare coupon volledig uit te betalen op
elke Reguliere Coupondatum die valt binnen de Relevante Periode (een
“Ondersteunde Coupon”), waarbij elke dergelijke datum een “Ondersteunde
Coupondatum” is; onder voorbehoud dat, indien een Trigger Event zich zal
hebben voorgedaan vóór de Reguliere Coupondatum en blijft voortduren tot
op een dergelijke Reguliere Coupondatum, de Ondersteunde Coupondatum
zal worden bepaald op grond van clausule (i) van de definitie van de
Alternative Coupon Satisfaction Date. Het zal Fortis Hybrid Financing zijn
toegestaan, maar niet worden verplicht, om aan haar verplichting de coupon
uit te betalen op een Ondersteunde Coupondatum te voldoen in
overeenstemming met de Uitbetalingswijze voor Alternatieve Coupons; Dit
echter onder voorbehoud dat, als een Trigger Event zich voordeed en blijft
voortduren tot op een dergelijke Ondersteunde Coupondatum, Fortis Hybrid
Financing verplicht is aan haar verplichtingen te voldoen door de coupon uit
te betalen op een Ondersteunde Coupondatum in overeenstemming met de
Uitbetalingswijze voor Alternatieve Coupons.

Met “Relevante Periode” wordt één jaar bedoeld.
Klasse van Vrijgestelde
Aandelen:

Het huidige toegelaten aantal van 1820 miljoen cumulatieve preferente
aandelen in het kapitaal van Fortis N.V. of van diens opvolger ten bedrage
van €0,42 per stuk ( “Klasse van Vrijgestelde Aandelen”) zal worden
vrijgesteld van de dividend stopper en van de bepalingen betreffende
Ondersteunde Coupons in de mate zoals hierboven omschreven.
De Moedervennootschappen stemmen ermee in niet unilateraal toe te staan
of aan hun aandeelhouders voor te stellen het aantal preferente aandelen te
vergroten, behalve bij Vervangende Preferente Aandelen, tenzij zulke
bijkomende preferente aandelen onderworpen zijn aan de dividend stopper
en aan de beperkingen rond Ondersteunde Coupons zoals boven
omschreven. Met “Vervangende Preferente Aandelen” wordt bedoeld alle
preferente aandelen te creëren of uit te geven door elk van de
Moedervennootschappen in verband met fusies, consolidatie,
samensmeltingen of een andere combinatie van of met een entiteit waarna de
Moedervennootschap de overblijvende entiteit is, met als doel het vervangen
van preferente aandelen uitgegeven of geautoriseerd door betreffende andere
entiteit ten tijde van de transactie.

SPV Effecten à Pari:

Met “SPV Effecten à Pari” wordt bedoeld alle geprefereerde of preferente
aandelen of winstdelingcertificaten (parts bénéficiaires) van Fortis Hybrid
Financing en alle effecten met een ranking of uitdrukkelijke verklaring van
ranking pari passu met de Effecten (gezamenlijk, “SPV Aandelen à Pari”) of
alle effecten die uitdrukkelijk worden verklaard een lagere ranking te hebben
dan de Effecten (“SPV Junior Effecten”). Om twijfel te vermijden, zijn de
Perpetual Securities uitgegeven door Fortis Hybrid Financing op 27 februari
2008 en op 20 juni 2006 allemaal SPV Aandelen à Pari. Fortis Hybrid
Financing zal in het Contract overeenkomen geen borgen uit te geven van
schuldpapier van eender welk persoon.

Effecten à Pari van de
Moedervennootschap:

Met “Effecten à Pari van de Moedervennootschap” wordt bedoeld: (i) elk
geprefereerd of preferent aandeel en elk effect van elke
Moedervennootschap met een ranking of uitdrukkelijke verklaring van
ranking pari passu met de Effecten, SPV Aandelen à Pari of de
Achtergestelde Garantie (“Aandelen à Pari van de Moedervennootschap”) of
alle effecten van elke Moedervennootschap met ranking of uitdrukkelijke
verklaring van ranking lager dan de Effecten, SPV Aandelen à Pari of de
Achtergestelde Garantie (“Junior Effecten van de Moedervennootschap”),
(ii) waarborgen gegeven door elk of beide van de Moedervennootschappen
(hetzij door een overeenkomst of door een als borg,
ondersteuningsovereenkomst of anderszins gelabeld instrument, maar met
een effect gelijkwaardig aan dat van een waarborg of
ondersteuningsovereenkomst) op alle geprefereerde effecten of
geprefereerde of preferente aandelen, uitgegeven door een
dochtervennootschap van één of beide Moedervennootschappen (met
inbegrip van Fortis Hybrid Financing), met een gegarandeerde ranking of
uitdrukkelijke verklaring van ranking pari passu met de Effecten of de SPV
Aandelen à Pari of met een ranking pari passu met de Aandelen à Pari van
de Moedervennootschap (“Garanties à Pari van de Moedervennootschap”) of
met een gegarandeerde ranking of uitdrukkelijke verklaring van ranking
lager dan de Effecten of de SPV Aandelen à Pari of met een ranking lager
dan de Aandelen à Pari van de Moedervennootschap (“Junior Garanties van
de Moedervennootschap”) en (iii) effecten uitgegeven door een
dochtervennootschap van één van de Moedervennootschappen (inbegrepen
Fortis Hybrid Financing) die gewaarborgd zijn onder een Garantie à Pari van
de Moedervennootschap of een Junior Garantie. Om twijfels te vermijden,
de (i) ongedateerde Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid
(FRESH) Capital Securities uitgegeven door Fortfinlux S.A. op 7 mei 2002,

(ii) Verplicht Converteerbare Effecten (Mandatory Convertible Securities,
MCS) uitgegeven door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., Fortis Bank
nv-sa, Fortis SA/NV en Fortis N.V. op 7 december 2007 en (iii) Convertible
And Subordinated Hybrid Equity-linked Securities (CASHES) uitgegeven
door Fortis Bank nv-sa op 19 december 2007 zijn allemaal Effecten à Pari
van de Moedervennootschap.
Effecten à Pari van de Moedervennootschap en SPV Effecten à Pari worden
gezamenlijk aangeduid met de term “Effecten à Pari”, Aandelen à Pari van
de Moedervennootschap en SPV Aandelen à Pari worden gezamenlijk
aangeduid met de term “Aandelen à Pari” en Junior Effecten van de
Moedervennootschap en SPV Junior Effecten worden gezamenlijk
aangeduid met de term “Junior Effecten”.
SPV Gewone Aandelen:

Met SPV Gewone Aandelen wordt bedoeld de gewone aandelen van Fortis
Hybrid Financing. Met “Gewone Aandelen van de Moedervennootschap”
wordt bedoeld de gewone aandelen van één van beide
Moedervennootschappen of elk gewoon aandelen-equivalent dat
omwisselbaar is met de gewone aandelen van elk of beide van de
Moedervennootschappen. Naar SPV Gewone Aandelen en Gewone
Aandelen van de Moedervennootschap wordt gezamenlijk verwezen met de
term “Gewone Aandelen”.

Uitbetalingswijze van
Alternatieve Coupon:

Fortis Hybrid Financing zal worden verzocht haar verplichting tot
uitbetaling van Alternatieve Coupons na te komen op de Alternative Coupon
Satisfaction Date verband houdende met dergelijke coupon (de
“Uitbetalingswijze van Alternatieve Coupons”).
Met betrekking tot elke coupon die Fortis Hybrid Financing zal uitbetalen
met de Uitbetalingswijze voor Alternatieve Coupons, zal Fortis Hybrid
Financing melding geven (een “Bericht van Alternatieve Coupon ”) aan de
Trustee, elke uitbetalingsagent, elke Berekeningsagent en aan de houders dat
Fortis Hybrid Financing aan de Electieve Alternatieve Coupon of de
Uitzonderlijke Alternatieve Coupon (samen een “Alternatieve Coupon”) zal
voldoen door uitbetaling op de van toepassing zijnde Reguliere
Coupondatum door middel van de Uitbetalingswijze voor Alternatieve
Coupons.
Met betrekking tot een Electieve Alternatieve Coupon, uitgezonderd in geval
van Mandated Election, kan Fortis Hybrid Financing een Bericht van
Alternatieve Coupon geven naar haar eigen discretie en omwille van welke
reden dan ook. Alternatieve Coupons zijn verplicht betaalbaar door middel
van de Uitbetalingswijze voor Alternatieve Coupons en zijn betaalbaar op de
Alternative Coupon Satisfaction Datum.
De Trustee zal de Alternatieve Coupons bijvoegen bij het kapitaal van de
Moedervennootschappen in ruil voor de uitgifte door de
Moedervennootschappen van Fortis Aandelen met een totale marktwaarde
gelijk aan het totale bedrag van de Alternatieve Coupons die op de
betreffende Alternative Coupon Satisfaction Date betaalbaar zijn. De
Trustee zal alle verkoopopbrengsten bijeenbrengen en deze aanwenden tot
het uitbetalen van Alternatieve Coupons.
De uitbetaling van Uitzonderlijke Alternatieve Coupons op een Alternative
Coupon Satisfaction Date zal geschieden in totale vervulling van de
verplichting vanwege Fortis Hybrid Financing om zulke Uitzonderlijke
Alternatieve Coupons uit te betalen, waarbij het van geen belang is of de
netto verkoopsopbrengsten die uiteindelijk aan de houders van de Effecten
worden overgemaakt al dan niet gelijk zijn aan het bedrag van de
Uitzonderlijke Alternatieve Coupons betaalbaar op een dergelijke

Alternative Coupon Satisfaction Date. Om twijfel te vermijden, omvatten
Uitzonderlijke Alternatieve Coupons, coupons waarvoor een Bericht van
Alternatieve Coupon werd gegeven aangaande een Electieve Alternatieve
Coupon, maar waar volgend op het uitvaardigen van dergelijk bericht, en
alvorens de Reguliere Coupondatum werd bereikt, een Trigger Event zich
zal voorgedaan hebben en zich zal blijven voortzetten.
Als de netto verkoopopbrengsten uit de verkoop van Fortis Aandelen
beschikbaar voor verdeling onder de houders van de Effecten minder
bedragen dan het volledige bedrag van de Alternatieve Coupon, dan worden
de houders verhoudingsgewijs uitbetaald bij elke verdeling van dergelijke
opbrengsten, in proportie tot het volledige bedrag van de Alternatieve
Coupon van de Effecten respectievelijk in hun bezit.
Aangaande de betaling van Electieve Alternatieve Coupons op een
Alternative Coupon Satisfaction Date, als de netto opbrengst uit de verkoop
van Fortis Aandelen niet volstaat om het volledige bedrag van de coupon uit
te betalen, dan zal Fortis Hybrid Financing zoveel bijkomende betalingen
verrichten als nodig, om te verzekeren dat de coupon volledig wordt
uitbetaald; en, ingeval van een coupon betaalbaar op een Ondersteunde
Coupondatum, indien Fortis Hybrid Financing niet in staat is de nodige
betalingen te verrichten, dan zullen de Moedervennootschappen dergelijke
bijkomende betalingen op zich nemen, in overeenstemming met de
ondersteuningsovereenkomst.
“Fortis Aandeel” slaat op een éénheid omvattende één gewoon aandeel in
het kapitaal van Fortis N.V., gekoppeld aan een gewoon aandeel in het
kapitaal van Fortis SA/NV, of aan een gewoon aandeel van haar opvolgster
uitgegeven door elk van beide Moedervennootschappen.
De “Alternative Coupon Satisfaction Date” is een datum, onderhevig aan
een Postponement Event, zijnde (i) ingeval van een Uitzonderlijke
Alternatieve Coupon of een Ondersteunde Coupon waarbij een Trigger
Event zich voordoet, heeft voorgedaan en nog voortduurt op de betreffende
Reguliere Coupon Datum, de laatste dag van de periode van 90 werkdagen
sinds de datum waarop het Trigger Event zich eerst voordeed of de volgende
Reguliere Coupondatum volgend op de datum waarop het Trigger Event
zich eerst voordeed; dit onder voorbehoud dat Fortis Hybrid Financing haar
uiterste best doet om aan een Uitzonderlijke Alternatieve Coupon te voldoen
binnen de 30 kalenderdagen volgend op de eerste Reguliere Coupon Datum
een dergelijk Trigger Event zich eerst voordeed, of (ii) ingeval van een
Electieve Alternatieve Coupon of een Ondersteunde Coupon ten aanzien
waarvan Fortis Hybrid Financing verkiest om de Betalingswijze voor
Alternatieve Coupons aan te wenden, op de betreffende relevante Reguliere
Coupon Datum.
Postponement Event:

Elke Alternatieve Coupon is betaalbaar op een Alternative Coupon
Satisfaction Date. Echter, als er zich een Postponement Event voordoet, dan
zal de verplichting van Fortis Hybrid Financing tot uitbetaling uitgesteld
worden tot een Postponement Event zich niet langer voordoet.
Onder “Postponement Event” wordt begrepen:
•

een ontwrichting van de Markt die zich voordoet op of na de 15e
werkdag, voorafgaand aan een Alternative Coupon Satisfaction Date,

•

als, niettegenstaande acties ondernomen door de
Moedervennootschappen, de beschikbare Gewone Aandelen van elk
van beide Moedervennootschappen niet volstaan om een voldoende
groot bedrag op te halen voor de Alternatieve Coupons betaalbaar op

een Alternative Coupon Satisfaction Date, zal zich een Postponement
Event voordoen ten aanzien van de Alternative Coupon Satisfaction
Date met betrekking tot alle onbetaalde bedragen totdat de
aandeelhouders van de Moedervennootschappen resoluties zullen
goedkeuren ter uitgifte van voldoende gewone aandelen.
•

de Moedervennootschappen onderhevig zijn aan een “black-out”
periode die, onder de toepasbare wetgeving rond effecten of
Moedervennootschappen dan in voege, de Moedervennootschappen
niet zou toelaten om Fortis Aandelen uit te geven tot de vrijgave van
informatie die aanleiding gaf tot het inzetten van een dergelijke
black-out periode of tot deze black-out periode een einde heeft
genomen, of

•

als een resultaat van eender welke akkoorden, verbintenissen,
garanties of andere gelijkaardige bepalingen aangegaan in een Senior
en Achtergestelde Schuldenlast en/of Effecten à Pari (andere dan
Junior Effecten en Junior Garanties), zou het noch Fortis Hybrid
Financing noch de Moedervennootschappen zijn toegestaan om een
Alternatieve Coupon uit te betalen, indien Fortis Hybrid Financing of
de Moedervennootschappen hun verplichten niet zouden hebben
nageleefd onder zulke Senior en Achtergestelde Schuldenlast en/of
Effecten à Pari (andere dan Junior Effecten en Junior Garanties), wat
zou kunnen gebeuren.

Algemene Samenloop van
Schuldeisers:

Een Algemene Samenloop van Schuldeisers houdt in met betrekking tot
(i) Fortis Hybrid Financing, elke samenloop van schuldeisers op de totale
activa van Fortis Hybrid Financing, met inbegrip van faillissement,
moratorium (gerechtelijk akkoord), opschorting van betaling, gecontroleerd
management en gerechtelijke of vrijwillige vereffening, (ii) Fortis SA/NV,
elke samenloop van schuldeisers op de totale activa van Fortis SA/NV,
inbegrepen faillissement, moratorium (gerechtelijk akkoord) en gerechtelijke
of vrijwillige ontbinding en vereffening, uitgezonderd in het laatste geval,
indien er sprake is van een bedrijfsreorganisatie met vrijwillige ontbinding
maar zonder vereffening, waarnaar wordt verwezen in de Artikelen 671-676
van het Belgische Wetboek van vennootschappen en, (iii) Fortis N.V.,
faillissement, opschorting van betaling, of ontbinding.

Optionele Aflossing:

De Effecten zijn te allen tijde niet aflosbaar naar goeddunken van de houders
daarvan, en zij zijn ook niet aflosbaar naar goeddunken van Fortis Hybrid
Financing voorafgaand aan de First Call Date, behalve in bepaalde
omstandigheden na een Tax Event of een Tier 1 Disqualification Event. Na
de First Call Date, mag Fortis Hybrid Financing de Effecten terugkopen,
geheel of gedeeltelijk, op eender welke Reguliere Coupondatum aan de
Basisaflossingsprijs.
De aflossingsprijs voor dergelijke terugkopen zal gelijk zijn aan (i) 100%
van het Originele Kapitaalbedrag van de Effecten, plus (ii) een bedrag gelijk
aan de onbetaalde coupons, als deze er zijn, met betrekking tot de lopende
Coupon Periode, en met aangroei op dagelijkse basis tot op de vastgestelde
datum van terugkoop, plus (iii) een bedrag gelijk aan de onbetaalde
Alternatieve Coupons, als die er zijn (de “Basisaflossingsprijs”).
Elke optionele aflossing van Effecten is onderworpen aan de naleving van
de toepasselijke regelgevende vereisten, met inbegrip van de voorafgaande
goedkeuring door de CBFA. In elk geval is een aflossing van Effecten niet
toegestaan indien er (i) voor of na het ten uitvoer brengen van een dergelijke
aflossing een Trigger Event zich voordeed, zich blijft voordoen of zou
kunnen voorkomen, of (ii) zich een Verliesverwerking voordeed en de
Effecten nog niet volledig werden heringesteld, tenzij de CBFA toestemt in

een aflossing onder zulke omstandigheden tegen 100% van het Originele
Kapitaalbedrag van de Effecten.
“First Call Date” staat voor 30 mei 2013 of een andere datum die
overeenkomt met de vijfde verjaardag van de Datum van Uitgifte.
Tax Event:

Nadat een Tax Event heeft plaatsgevonden, heeft Fortis Hybrid Financing
het recht om te allen tijde de Effecten af te kopen in hun geheel (dus niet
gedeeltelijk), aan de Basisaflossingsprijs.
Onder een “Tax Event” wordt begrepen het verkrijgen door Fortis Hybrid
Financing van een opinie van een adviesbureau met nationale erkenning of
van een belastingsadviseur (die een accounting firma kan zijn) uit
Luxemburg met ervaring in dergelijke aangelegenheden, erop neer komende
dat, als een gevolg van (i) amendementen op, verduidelijkingen van, of
wijzigingen (met inbegrip van elke aangekondigde wijziging in het
vooruitzicht) in de wetten of verdragen (of regelgevingen daaronder) van
Luxemburg of eender welke politieke subdivisie of taxerende autoriteit
daarvan of in deze invloed hebben op de taxatie, (ii) elke Administratieve
Actie of (iii) alle amenderingen op, verduidelijkingen van, of wijzigingen in
de officiële positie qua interpretatie van een Administratieve Actie of elke
interpretatie of uitspraak die leidt tot een positie met betrekking tot elke
Administratieve Actie die verschilt van de tot dan toe algemeen aangenomen
positie, door eender welk wetgevend lichaam, elke rechtbank,
overheidsinstantie of elk regelgevend lichaam, ongeacht de wijze waarop
zulke amendementen, verduidelijkingen, wijzigingen, interpretaties of
uitspraken te kennen worden gegeven, welke amendementen,
verduidelijkingen of wijzigingen van kracht worden en ongeacht welke
interpretaties of uitspraken worden bekendgemaakt op of na de
uitgiftedatum, er een meer dan niet-substantieel risico bestaat dat (A) Fortis
Hybrid Financing wordt verzocht of zal worden verzocht Bijkomende
Bedragen te betalen, of dat (B) aftrek van interesten of andere gelijksoortige
directe of indirecte belastingvoordelen, waar Fortis Hybrid Financing onder
de Luxemburgse wetgeving van kan genieten met betrekking tot het Huidige
Kapitaalbedrag van de Effecten, zouden komen weg te vallen,
teruggeschroefd zouden worden of anderszins een negatieve impact zouden
ondervinden vanuit materieel oogpunt in het algemeen.

Tier 1 Disqualification Event:

Na het voorvallen van een Tier 1 Disqualification Event, zal Fortis Hybrid
Financing het recht hebben te allen tijde de Effecten in hun geheel af te
kopen (en niet gedeeltelijk), tegen de Basisaflossingsprijs.
Een “Tier 1 Disqualification Event” duidt op het verwerven door beide
Moedervennootschappen van een opinie, verklaring, regel of besluit van de
CBFA, in die mate dat er een wijziging is opgetreden in (i) de wetgeving of
regelgeving of (ii) in de interpretatie hiervan, resulterend in een meer dan
niet-substantieel risico dat de Effecten (of eender welk deel ervan) niet in
aanmerking zullen kunnen komen om in rekening te worden genomen bij de
berekening van het Tier 1 kapitaal van de Fortis Groep.
Elke afkoop van Effecten na een Tax Event of een Tier 1 Disqualification
Event is onderworpen aan de naleving van de toepasselijke regelgevende
vereisten, inbegrepen voorafgaand akkoord van de CBFA. In elk geval is
terugkoop van Effecten niet toegestaan indien en in de mate waarin (i) voor
of na het ten uitvoering brengen van een dergelijke terugkoop een Trigger
Event zich voordeed, blijft voortduren of zou kunnen plaatsvinden, of (ii)
een Verliesverwerking zich voordeed, en de Effecten nog niet volledig
werden heringesteld, tenzij de CBFA instemt met terugkoop in dergelijke
omstandigheden tegen 100% van het Originele Kapitaalbedrag van de

Effecten.
Bijkomende Bedragen:

Alle betalingen met betrekking tot de Effecten zullen volledig vrij zijn van
inhoudingen of mindering door welke huidige of toekomstige belastingen,
taksen of andere kosten van regeringswege van welke aard dan ook,
opgelegd door of ten behoeve van Luxemburg, eender welke politieke
subdivisie daarvan, of eender welke autoriteit of agentschap met taxerende
bevoegdheid (“Relevante Belasting”), tenzij de inhouding of aftrek door de
wetgeving wordt vereist. Als Fortis Hybrid Financing ooit wordt verzocht
tot het inhouden of aftrekken van een Relevante Belasting, onder welke
vorm dan ook, dan zal Fortis Hybrid Financing bijkomende bedragen
(“Bijkomende Bedragen”) dienen uit te betalen, zodanig dat het nettobedrag
dat elke houder van Effecten zal ontvangen na inhouding of aftrek van een
dergelijke Relevante Belasting niet minder zal zijn dan het bedrag dan
verschuldigd en betaalbaar aan elke houder van Effecten in afwezigheid van
dergelijke inhoudingen of mindering.

Achterstelling van Effecten:

De Effecten, zijnde obligaties van Fortis Hybrid Financing, zijn contractueel
ondergeschikt aan de Senior en Achtergestelde Schuldenlast van Fortis
Hybrid Financing. De betalingsverplichtingen van Fortis Hybrid Financing
onder de Effecten nemen de vorm aan van Niet-gewaarborgde
Achtergestelde Verbintenissen van Fortis Hybrid Financing.
De claims van de houders van de Effecten tot betaling door Fortis Hybrid
Financing onder de Effecten hebben als ranking:
(i) na (lager dan) de claims van de houders van Senior en Achtergestelde
Schuldenlast;
(ii) pari passu met claims van houders van andere Pari passu Claims; en
(iii) voor (hoger dan) (x) de claims tot betaling van eender welke
verplichting die, uitdrukkelijk of bij wet, is achtergesteld aan de Effecten en
(y) de claims van houders van SPV Gewone Aandelen.
De schuld, vertegenwoordigd door de Effecten, is achtergesteld qua
uitbetalingsrecht, in de mate en op de manier zoals uiteengezet in het
Contract, aan de voorafgaande uitbetaling van alle bestaande en toekomstige
Senior en Achtergestelde Schuldenlast. De bepalingen van de achterstelling
dienen tot voordeel van en zijn afdwingbaar door de houders van Senior en
Achtergestelde Schuldenlast van Fortis Hybrid Financing.
De Moedervennootschappen zullen een onvoorwaardelijke en onherroepbare
Achtergestelde Garantie verlenen voor de verschuldigde betaling van de
Basisaflossingsprijs wanneer de Effecten betaalbaar worden in
overeenstemming met hun termen en voorwaarden in het geval van een
gerechtelijke of vrijwillige vereffening of een faillissement van Fortis
Hybrid Financing.

“Senior en Achtergestelde Schuldenlast” slaat op alle passiva van Fortis
Hybrid Financing (met inbegrip van bonds, notes en schulbrieven (zij het
senior of achtergesteld)), andere dan passiva van Fortis Hybrid Financing
die vallen onder de Effecten of SPV Effecten à Pari.
Met “Andere Pari passu Claims” wordt bedoeld de claims van schuldeisers
van Fortis Hybrid Financing die zijn achtergesteld teneinde pari passu te
ranken met claims aangaande de Effecten.

Verhaalbeperkingen:

Een “Remedies Event” ontstaat als (1) Fortis Hybrid Financing in gebreke
blijft wat betreft de betaling van verschuldigde Alternatieve Coupons,
betaalbaar op de betreffende Alternative Coupon Satisfaction Date, en als
een dergelijk falen zich uitstrekt over een periode van 30 dagen; of (2) als
Fortis Hybrid Financing in gebreke blijft in de betaling van Ondersteunde
Coupons, verschuldigd en betaalbaar op de betreffende Ondersteunde
Coupon Datum, en als dergelijk falen gedurende een periode van 30 dagen
voortduurt.
Gevolgen van een Remedies Event
Als er een Remedies Event ontstaat en als zich dat voortzet na ingang van het
Contract, dan mogen de Trustee of de houders van minstens 25% van het
dan uitstaande totale Huidige Kapitaalbedrag, na schriftelijke kennisgeving
aan Fortis Hybrid Financing (en aan de Trustee als de kennisgeving uitgaat
van de houders), en moet de Trustee op verzoek van de houders (op
voorwaarde dat de Trustee is veiliggesteld en/of schadeloos gesteld naar
diens voldoening), procedures opstarten om betaling van de verschuldigde
bedragen te verkrijgen, of gericht op het doen naleven van de
basisovereenkomst of het aanvragen van het faillissement van Fortis Hybrid
Financing (of een andere gelijkaardige procedure die in voorkomende
gevallen beschikbaar is onder de Luxemburgse wetgeving). De Trustee noch
de houders kunnen het Kapitaalbedrag van de Effecten verschuldigd en
betaalbaar verklaren. Geen verhaal tegen Fortis Hybrid Financing, anders
dan het overgaan tot de procedures zoals hierboven vermeld of resulterend
in de vereffening van Fortis Hybrid Financing, is beschikbaar voor de
houders van de Effecten met betrekking tot elk Remedies Event, behalve
indien anderszins bepaald in de Achtergestelde Garantie.

Ondersteuningsovereenkomst
(Support Agreement):

De Moedervennootschappen zullen, in overeenstemming met de bepalingen
van de Ondersteuningsovereenkomst, ermee instemmen bepaalde bijdragen
aan kapitaal te verrichten in verband met Ondersteunde Coupons en betaling
van Bijkomende Bedragen. Voorts zal elke Moedervennootschap het nodige
ondernemen met betrekking tot dividendbetalingen en Verliesverwerking.

Achtergestelde Garantie:

De Moedervennootschappen zullen gezamenlijk en elk voor zich garant
staan voor bepaalde verplichtingen van Fortis Hybrid Financing, met
inbegrip van de betaling van de Basisaflossingsprijs indien zulks
verschuldigd is en Fortis Hybrid Financing zich in een situatie van
vereffening of faillissement bevindt.

Recht van toepassing op de
Effecten:

Het recht van de Staat New York, met uitzondering van de bepalingen
betreffende achterstellingen en vergaderingen van aandeelhouders, waarop
het Luxemburgs recht van toepassing is.

Openbaar Aanbod
De Effecten zullen aan het publiek worden aangeboden door bepaalde banken, financiële tussenpersonen en
andere bevoegde entiteiten binnen bepaalde rechtsgebieden in de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van
Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje, Nederland en het Verenigd
Koninkrijk gedurende een periode die eindigt uiterlijk op of rond 23 mei 2008 om 17.00 uur. Deze aanbiedingen
zullen niet van start gaan alvorens aan alle wettelijke en regelgevende vereisten voor een dergelijk aanbod is voldaan
in de betreffende rechtsgebieden. (Zie “Terms and Conditions of the Public Offer”).
Risicofactoren
Voorafgaand aan een investeringsbesluit dienen toekomstige beleggers de inhoud met betrekking tot
“Risicofactoren” zorgvuldig door te lezen. Zulke risico’s omvatten onder meer:

Risico’s verbonden aan onze Activiteiten
•

Als onderdeel van de financïele dienstverlenende sector, staan wij bloot aan substantiële competitieve druk
die een negatief effect zou kunnen hebben op ons bedrijfsresultaat.

•

Marktcondities en volatiliteit kunnen onze resultaten negatief beïnvloeden, met inbegrip van verliezen
voortkomend uit de voortdurende aantasting van gestructureerde kredietinstrumenten.

•

Volatiliteit of downturns op de effectenmarkt kunnen onze banking, vermogensbeheer- en
verzekeringsactiviteiten negatief beïnvloeden.

•

Volatiliteit in intrestvoeten kan onze activiteiten op het vlak van verzekering, banking en vermogensbeheer
negatief beïnvloeden.

•

Illiquiditeit van activa kan een negatief effect hebben op onze activiteiten.

•

Onze methodes van risicobeheer kunnen ons blootstellen aan ongeïdentificeerde, niet-voorziene of onjuist
ingeschatte risico’s, die kunnen leiden tot materieel verlies of materiële toename van passiva.

•

Ondanks ons beheer van de operationele risico’s, blijven deze risico’s toch een inherent onderdeel van onze
bedrijfstak.

•

Onze verzekeringsactiviteiten zijn onderworpen aan risico’s op het vlak van de adequaatheid van onze
technische provisies om toekomstige verliezen en voordelen te dekken.

•

Wij worden significant blootgesteld aan tegenpartijrisico’s.

•

Catastrofale gebeurtenissen, terroristische aanvallen en andere oorlogshandelingen kunnen een negatieve
impact hebben op onze resultaten.

•

Onze bedrijfsresultaten kunnen negatief worden beïnvloed door significante negatieve regelgevende
ontwikkelingen, met inbegrip van wijzigingen in de belastingwetgeving.

•

Onze sector is gevoelig voor fluctuaties op het vlak van regeringspolitiek en internationale economische
condities die onze operationele flexibiliteit kunnen beperken en onze winstmarge kunnen reduceren.

•

Rechtsgedingen en andere procedures of handelingen kunnen onze activiteiten, onze financiële toestand en
onze bedrijfsresultaten negatief beïnvloeden.

Risico’s verbonden aan onze Acquisitie van de zakelijke activiteiten van ABN AMRO
•

De onzekerheden omtrent de effecten van de ABN AMRO Acquisitie zouden de activiteiten en operaties
van ABN AMRO die door Fortis zullen worden verworven, negatief en materieel kunnen beïnvloeden.

•

We kunnen er mogelijk niet in slagen de voorziene groeimogelijkheden, synergieën en andere voorziene
vooruitzichten waar te maken die voortvloeien uit de ABN AMRO Acquisitie en onze bedrijfsresultaten,
onze financiële situatie en de prijs van onze gewone aandelen kan daaronder lijden.

•

De complexe aard van een reorganisatieplan en het niveau van samenwerking vereist tussen de Consortium
Banken zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de transactie en voor onze mogelijk om daar
voordelen uit te halen.

•

Het naleven van condities en de verplichtingen opgelegd op het vlak van regelgevende goedkeuringen in
verband met de ABN AMRO Acquisitie zouden de Fortis-activiteiten en de ABN AMRO-activiteiten
negatief kunnen beïnvloeden.

•

We hebben enkel een beperkte ‘due diligence review’ van ABN AMRO uitgevoerd bij het doorvoeren van
de ABN AMRO Acquisitie en pas sinds december 2007 hebben we toegang verkregen tot bijkomende
informatie, waardoor Fortis voorwerp zou kunnen worden van nog niet gekende aansprakelijkheden in

hoofde van ABN AMRO, meer bepaald met betrekking tot de zakelijke activiteiten van ABN AMRO, wat
kan resulteren in een negatieve impact op de financiële conditie van Fortis en de bedrijfsresultaten.
•

Voltrekking van de ABN AMRO Acquisitie kan resulteren in negatieve belastinggerelateerde gevolgen als
gevolg van het feit dat ABN AMRO van eigenaar verandert.

•

Wijzigingen in de controlebepalingen in ABN AMRO’s overeenkomsten kunnen worden teweeggebracht
na voltrekking van de ABN AMRO Acquisitie, volgend op de verwerving door RFS Holdings’ van 100%
van ABN AMRO of volgend op de voltooiing van de reorganisatie, wat kan leiden tot negatieve gevolgen
voor Fortis, met inbegrip van het verlies van significante contractuele rechten en voordelen, de beëindiging
van de joint venture en/of licentieovereenkomsten, of tot de noodzaak of het verzoek uitstaande schulden
terug te betalen.

•

Fortis zal geconfronteerd worden met substantiële kosten op het vlak van transacties en aanbiedingen in
verband met de ABN AMRO Acquisitie.

•

U zult misschien niet in staat zijn een effectieve vergelijking te maken tussen onze toekomstige financiële
stellingnames en onze historische financiële stellingnames of die van ABN AMRO.

Risico’s verbonden aan de Effecten
•

Houders van Effecten zullen misschien geen volledige uitbetaling van de coupons ontvangen.

•

Ingeval van Verliesverwerking wordt het kapitaalbedrag van de Effecten verminderd en worden de coupons
verminderd, of, als het kapitaalbedrag volledig is afgeschreven, zouden de coupons stopgezet kunnen
worden. Als Verliesverwerking zich zou voordoen, dan is er geen enkele zekerheid dat het kapitaalbedrag
van de Effecten terug wordt opgevoerd, alhoewel het kapitaalbedrag zal worden heringesteld in geval van
gerechtelijke of vrijwillige vereffening of faillissement van een Moedervennootschap of van Fortis Hybrid
Financing.

•

Fortis Hybrid Financing kan de Effecten (i) te allen tijde afkopen ten gevolge van een Tax Event of een Tier
1 Disqualification Event of (ii), op de First Call Date of op elke daaropvolgende Reguliere Coupondatum.

•

Houders van Effecten hebben geen stemrecht.

•

Daar Effecten in een globale vorm worden uitgegeven, hebben de houders van de Effecten geen directe
relatie met Fortis Hybrid Financing of met de Moedervennootschappen.

•

Er was tot op heden geen reeds bestaande markt voor de Effecten.

•

De Effecten zijn in feite ongedateerde effecten.

•

Houders van de Effecten worden blootgesteld aan risico’s geassocieerd met vaste effecten (‘fixed rate
securities’). Schommelingen van de martkinterestvoeten kunnen een negatieve impact hebben op de prijs
van de Effecten en kunnen leiden tot verlies na verkoop.

Risico’s verbonden aan Fortis Hybrid Financing
•

Fortis Hybrid Financing is een special purpose vehicle, en verricht geen eigen operaties. De primaire
kredietbescherming voor investeerders is gebaseerd op de Ondersteuningsovereenkomst en de
Achtergestelde Garantie door de Moedervennootschappen, met dien verstande dat alle verplichtingen van
de Moedervennootschappen onder de Achtergestelde Garantie sterk ondergeschikt zijn. Voorts mag Fortis
Hybrid Financing de opbrengsten uit het aanbieden van de Effecten verschaffen aan elk operationeel
bedrijf van Fortis als solvabiliteitskapitaal. Dientengevolge hangt de mogelijkheid van Fortis Hybrid
Financing om haar verplichtingen na te kunnen komen in grote mate af van de financiële toestand van de
operationele bedrijven die de opbrengsten van de aanbieding hebben ontvangen.

Risico’s verbonden aan de Moedervennootschappen
•

De rechten van de houders van Effecten onder de Ondersteuningsovereenkomst en de Achtergestelde
Garantie zijn beperkt.

•

Het al dan niet in staat zijn van de Moedervennootschappen om de betalingen te verrichten zoals onder de
Ondersteuningsovereenkomst en de Achtergestelde Garantie is hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten
van hun dochtervennootschappen en hun mogelijkheid tot het uitkeren van dergelijke inkomsten aan de
Moedervennootschappen. Deze dochtervennootschappen zijn sterk gereguleerd en dergelijke reguleringen
kunnen beperkingen met zich meebrengen ten aanzien van dergelijke uitkeringen.

Risico’s verbonden aan Fortis Hybrid Financing en de Moedervennootschappen
•

Fortis Hybrid Financing en de Moedervennootschappen zouden bijkomende schulduitgiftes kunnen
verrichten.

•

Regelgevende autoriteiten hebben recht van toezicht op de Fortis Groep.
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