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Belgacom NV
Nieuwe Obligaties op 5 jaar in euro
Belgacom NV, de belangrijkste Belgische speler op de telecommunicatiemarkt, geeft nieuwe Obligaties uit met een
looptijd van 5 jaar en een jaarlijkse coupon van 6% (bruto). Op basis van een uitgiftepijs van 101,516%, bedraagt het
actuarieel rendement 5,644% (bruto).

Ondernemingsprofiel van Belgacom
Opgericht in 1930 onder de naam RTT (Regie van Telegrafie en Telefonie), is Belgacom momenteel de
belangrijkste leverancier van geïntegreerde telecommunicatiediensten in België.
De Belgacom Groep biedt een complete waaier van diensten aan op het vlak van telefonie (vast en
mobiel), breedbandapplicaties en internet, en dit zowel aan gewone consumenten tot professionele
afnemers en aan bedrijven tot openbare instellingen. De Groep biedt een complete “quadruple play”oplossing aan die vaste en mobiele telefonie, internet en televisie combineert. Met namen als
Belgacom, Proximus, Telindus, Belgacom TV, Skynet beschikt de Groep over een sterke merkenportefeuille.
Naast deze diensten biedt Belgacom ook internationale carrierdiensten aan via Belgacom ICS, een
joint-venture van Belgacom en Swisscom. Het bekleedt een achtste positie wereldwijd in deze sector.
Met een externe kredietrating van “A stable”/”Aa2 negative” (S&P/Moody’s), beschikt de Groep over
een sterk kredietprofiel dat voornamelijk te danken is aan haar sterke kasstroomgeneratie, haar
beperkte schuldenlast en haar uitstekende marktpositie in de Belgische telecommunicatiemarkt.
In 2007 realiseerde de Groep een omzet van 6,065 miljard EUR en een nettowinst van 958 miljoen
EUR. Gedurende de eerste helft van 2008 realiseerde de Groep een omzet van 2,954 miljard EUR en
een nettowinst van 471 miljoen EUR.
De Groep is genoteerd op Euronext Brussels (Bel20-aandeel) en had op 24 november 2008 een
marktkapitalisatie van ongeveer 9,6 miljard EUR. Met een participatie van 53,5% beschikt de
Belgische Staat over een meerderheid in de Groep.
(Bron: Belgacom)

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingsperiode loopt van 26 november tot en met 16 december 2008. Een vervroegde afsluiting is mogelijk indien de
marktvoorwaarden wijzigen of in geval van overinschrijving. In dat geval kunnen inschrijvingen eventueel leiden tot verdeling.
U kunt inschrijven op deze nieuwe Obligaties via PC banking of Phone banking (02 433 40 31) of aan de loketten van elk Fortis
Bank-kantoor, Fintro of andere financiële tussenpersonen.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 02 433 40 31. U kunt ook onze site
raadplegen: www.fortisbanking.be/emissies (klik daarna op “uitstaande uitgiftes”).

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

Belgacom NV.
Rating: A stable bij S&P, Aa2 negative bij Moody’s.

Aanbieding

Aanbieding aan het publiek in België.

Risicoprofiel

Op grond van de door Fortis Bank bepaalde criteria zijn deze Obligaties bestemd voor beleggers met een defensief tot
dynamisch beleggersprofiel. Meer informatie over risicoprofielen vindt u op www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen
(en klik daarna op “bepaal uw beleggersprofiel”).

Bedrag

Het totale bedrag van de uitgifte zal bepaald worden door de Emittent en door Fortis Bank bij de afsluiting van de inschrijvingsperiode met een minimum van 100 miljoen EUR en zal worden gepubliceerd op www.fortisbanking.be/emissies
(klik daarna op “de uitstaande uitgiftes”).

Effecten

- Coupures: 1.000 EUR.
- Gedematerialiseerde effecten (ISIN-code: BE0934874851 / Serie 4).

Financiële dienst

Gratis1 bij Fortis Bank in België.

Intresten

- De intresten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 19 december van elk jaar, en voor de eerste keer op
19 december 2009.
- De investeerder zal jaarlijks een brutocoupon ontvangen van 6%.
- Het actuarieel brutorendement op de uitgifteprijs bedraagt dus 5,644%.
- Verhoging van de coupon indien daling van de rating van de emittent (neerwaartse wijziging van de kwaliteit van de
kredietwaardigheid van de uitgever). Voor meer uitleg, zie Definitieve Voorwaarden.

Vervaldag

19 december 2013, wat overeenstemt met een looptijd van 5 jaar.

Uitgifte- en betaaldatum

19 december 2008.

Uitgifteprijs

101,516% (beleggings- en inschrijvingscommissie van 1,875% inbegrepen, ten laste van de particuliere belegger).

Terugbetalingsprijs

100% van de nominale waarde op eindvervaldag.

Notering

Luxembourg Stock Exchange. Er is geen enkele waarborg voor de ontwikkeling van een actieve markt die toelaat de
Obligaties te verhandelen. De markt van de Obligaties kan beperkt en weinig liquide zijn en het is onmogelijk om koersen
voorop te stellen waartegen de Obligaties zullen verhandeld kunnen worden. De belegger die zijn Obligaties vóór de
terugbetaling wil verkopen, zal ze dus tegen de marktprijs moeten verkopen.
Deze prijs zal minder of meer dan de nominale waarde kunnen bedragen.

Fiscaal regime voor
particuliere beleggers
in België

- Op de inkomsten uit Obligaties 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.
- Geen taks op beursverrichtingen op de primaire markt.
- Taks op beursverrichtingen bij verkoop/aankoop na de oorspronkelijke inschrijvingsperiode: 0,07%, met een max. van
500 EUR per verrichting.

Recht van toepassing

Belgisch recht.

Kosten

Bewaarloon van de Obligaties op de effectenrekening: ten laste van de inschrijver (toepassing van het normale tarief bij
Fortis Bank1).

Voornaamste risico’s

De Obligaties zijn onderworpen aan risico’s betreffende Belgacom NV en aan de gebruikelijke risico’s van de
markt, zoals de risico’s betreffende volatiliteit, tegenprestatie, intrestvoeten, etc. De beleggers die geïnteresseerd zijn in
deze Obligaties dienen hun investeringsbeslissing te baseren op hun eigen, onafhankelijke onderzoek van de informatie
die is opgenomen in de Definitieve Voorwaarden en in het Basisprospectus. Indien de beleggers dit nodig achten, kunnen
ze bovendien een specialist in financieel advies raadplegen.

Prospectus

Het Basisprospectus van 1 september 2008 (het “Basisprospectus”), zijn supplement van 24 oktober 2008, zijn samenvattingen in het Frans en in het Nederlands en de Final Terms in het Engels van 25 november 2008 (de “Definitieve Voorwaarden”) kunnen verkregen worden in elk Fortis Bank-kantoor, op www.fortisbanking.be/emissies (klik daarna op “de uitstaande uitgiftes”), evenals op het telefoonnummer 02 433 40 31. De beleggers dienen deze documenten aandachtig te lezen.

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

Waarschuwing
Fortis Bank nv-sa met maatschappelijke zetel Warandeberg 3, 1000 Brussel, België (“Fortis Bank”), is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van dit document. Dit document
is een marketing communicatie. De informatie in dit document is niet verkregen conform de wettelijke en reglementaire vereisten die het uitbrengen van objectief en onafhankelijk
onderzoek op beleggingsgebied beoogt te waarborgen. Het betekent ook dat Fortis Bank niet onderworpen is aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van
onderzoek op beleggingsgebied. Dit document vormt geen prospectus als bedoeld in de op het aanbieden of toelaten tot de handel van financiële instrumenten toepasselijke regels. Dit
document bevat geen beleggingsadvies. Dit document beoogt niet een volledige beschrijving te geven van de financiële instrumenten noch van de uitgevende instelling daarvan en
evenmin van de mogelijk toepasselijke risico’s. Fortis Bank heeft alle redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie opgenomen in dit document juist is. Fortis Bank
sluit evenwel iedere aansprakelijkheid uit, met uitzondering van deze die voortvloeit uit enige misleidende, onjuiste of inconsistente informatie ten aanzien van het prospectus, van Fortis
Bank, de aan haar gelieerde vennootschappen, directeuren, adviseurs of werknemers voor enige directe of indirecte schade, verliezen, kosten, vorderingen, aansprakelijkheden of andere
uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van of het zich beroepen op de in dit document vermelde informatie. De in dit document beschreven financiële instrumenten zijn
mogelijk niet in alle jurisdicties beschikbaar. Een beleggingsbeslissing in deze financiële instrumenten dient niet uitsluitend te worden gebaseerd op dit document en dient slechts te
worden genomen na een zorgvuldige analyse van alle kenmerken en risico’s van het financiële instrument (zoals beschreven in het prospectus en in de informatiebrochure financiële
instrumenten) alsmede na het inwinnen van alle nodige informatie en adviezen van professionele adviseurs (waaronder fiscale adviseurs). Fortis Bank houdt een vergunning en is
ingeschreven als kredietinstelling bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, België.
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