SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA
Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het Prospectus. Elke beslissing om
te investeren in de Obligaties (Notes) moet gebaseerd zijn op een exhaustief onderzoek van het Prospectus
als geheel, met inbegrip van de documenten die bij referentie daarin geïncorporeerd zijn. Ingevolge de
invoering van de relevante bepalingen van de Prospectusrichtlijn in elke Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte, kan er geen enkele burgerlijke aansprakelijkheid worden ingeroepen van de
Verantwoordelijke Personen in deze Lidstaten met betrekking tot deze samenvatting, met inbegrip van
enige vertaling ervan, behalve indien de inhoud van deze samenvatting misleidend, onjuist of tegenstrijdig
zou zijn wanneer deze samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen. Indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Prospectus aanhangig wordt gemaakt bij een rechterlijke
instantie in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte wordt ingeleid, draagt de eiser eventueel,
volgens de nationale wetgeving van de Lidstaat waar de vordering aanhangig is gemaakt, de kosten voor
de vertaling van het Prospectus voordat de rechtsvordering wordt ingesteld.
Begrippen en uitdrukkingen die worden gedefinieerd in de afdelingen “Form of the Notes” en “Terms
and Conditions of the Notes” zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.
Emittenten:

Belgacom Finance N.V. (Belgacom Finance)
Belgacom N.V. van publiek recht (vennootschap die een openbaar beroep op het
spaarwezen heeft gedaan) (Belgacom)

Borg (van Obligaties
uitgegeven door
Belgacom Finance):

Belgacom N.V. van publiek recht (vennootschap die een openbaar beroep op het
spaarwezen heeft gedaan)

Risicofactoren:

Bepaalde factoren kunnen een invloed hebben op de bekwaamheid van de Emittent
om zijn verplichtingen na te komen krachtens de Obligaties die onder het
Programma worden uitgegeven. Deze factoren worden beschreven in de afdeling
“Risk Factors” hieronder en omvatten risico’s in verband met de activiteiten van de
Groep en risico’s in verband met regelgevende zaken. Bepaalde factoren kunnen
ook een invloed hebben op de bekwaamheid van de Borg om zijn verplichtingen na
te komen onder de Waarborg. Deze factoren worden ook beschreven in de afdeling
“Risk Factors” hieronder en omvatten risico’s in verband met Belgacom’s eigendom
door de Belgische Staat. Daarenboven zijn bepaalde factoren van wezenlijk belang
om de marktrisico’s te bepalen die verbonden zijn aan de Obligaties die onder het
Programma worden uitgegeven. Deze factoren worden beschreven in de afdeling
“Risk Factors” hieronder en omvatten het feit dat de Obligaties mogelijks geen
geschikte investering is voor alle beleggers, bepaalde risico’s in verband met de
structuur van specifieke Series van Obligaties (Series of Notes), risico’s in verband
met de Obligaties en de beurs en de markt in het algemeen, risico’s in verband met
de Obligaties in het algemeen en het risico dat wettelijke investeringsoverwegingen
bepaalde investeringen kunnen beperken, en bepaalde marktrisico’s.

Totaal Bedrag van het
Programma:

Tot 2.500.000.000 EUR (of het equivalent daarvan in andere valuta dat wordt
berekend zoals beschreven in de Programme Agreement) op gelijk welk moment
uitstaand. De Emittent en de Borg kunnen het bedrag van het Programma verhogen
overeenkomstig de bepalingen van de Programme Agreement.

Verdeling:

De Obligaties kunnen worden verdeeld door middel van een private of publieke
plaatsing en in elk geval op een gesyndiceerde of niet-gesyndiceerde basis.

Vorm van de Obligaties:

Obligaties die door Belgacom Finance worden uitgegeven, worden uitgegeven aan
toonder.
Obligaties die door een Belgische rechtspersoon op of na 1 januari 2008 worden
uitgegeven, kunnen enkel worden uitgegeven op naam of gedematerialiseerd en op
of na deze datum kunnen geen Obligaties aan toonder (in de vorm van een Globaal
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Obligatie (Global Note) of een Gedrukte Obligatie (Definitive Note)) meer worden
uitgegeven. Obligaties die door Belgacom worden uitgegeven op of na 1 januari
2008, zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm. Voor deze datum
werden Obligaties die door Belgacom werden uitgegeven, uitgegeven aan toonder.
Voorwaarden van de
Obligaties:

Obligaties mogen worden uitgegeven op volgestorte of gedeeltelijk gestorte basis en
aan een uitgifteprijs die gelijk is aan de fractiewaarde of aan verminderde
fractiewaarde, of met een uitgiftepremie boven de fractiewaarde.
Obligaties mogen worden uitgedrukt in elke overeengekomen wisselkoers en
vervaldatum, onderworpen aan de toepasselijke wettelijke of reglementaire
beperkingen en vereisten van de desbetreffende centrale bank (of equivalent
orgaan). In het geval van Belgacom, mogen Obligaties enkel worden uitgedrukt in
Euro.
De voorwaarden van de Obligaties zullen gespecifieerd worden in de toepasselijke
Definitieve Voorwaarden (Final Terms). De volgende soorten van Obligaties mogen
uitgegeven worden: (i) Obligaties die interest opbrengen aan vaste of variabele
koers; (ii) Obligaties die geen interest opbrengen; (iii) Obligaties die interest
opbrengen, en/of waarvan de afkoopsom, wordt berekend met referentie naar een
bepaalde factor zoals veranderingen in een index of een wisselkoers, wijzigingen in
prijzen van aandelen of grondstoffen (commodities) of wijzigingen in het krediet
van een onderliggende entiteit. Bovendien, mogen Obligaties die een combinatie
van de bovengenoemde kenmerken hebben, ook worden uitgegeven.
De interesttermijnen, de interestvoeten en de voorwaarden van afkoop en de te
betalen bedragen bij afkoop kunnen verschillen naargelang de uitgegeven
Obligaties. Zulke voorwaarden zullen gepreciseerd worden in de toepasselijke
Definitieve Voorwaarden.
De toepasselijke Definitieve Voorwaarden zullen bepalen dat ofwel de
desbetreffende Obligaties niet kunnen teruggekocht worden voor hun bepaalde
vervaldag (anders dan in specifieke afbetalingstermijnen, indien van toepassing, of
voor fiscale redenen of ingevolge een Geval van Wanprestatie (Event of Default)) of
dat zulke Obligaties afkoopbaar zullen zijn naar keuze van de Emittent en/of de
Obligatiehouders. De voorwaarden van dergelijke afkoop, inclusief de
aankondigingsperiodes, relevante condities moeten voldaan zijn en relevante
afkoopdata en prijzen zullen bepaald worden in de toepasselijke Definitieve
Voorwaarden.
De toepasselijke Definitieve Voorwaarden kunnen voorzien dat Obligaties mogen
worden teruggekocht in twee of meer afbetalingstermijnen van dergelijke bedragen
en op zulke dagen als bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden.
De Obligaties zullen uitgegeven worden in zulke coupure als overeengekomen
tussen de Emittent en de desbetreffende handelaar (Dealer), behalve dat de
minimum coupure van elke Obligatie een waarde zal hebben zoals toegelaten of
vereist van tijd tot tijd door de desbetreffende centrale bank (of equivalent orgaan)
of door enige wetten of reglementen toepasselijk op de desbetreffende Specifieke
Munteenheid (Specified Currency), en behalve dat de minimum coupure van elke
Obligatie toegelaten tot handel op een gereguleerde markt binnen de Europees
Economische Ruimte of aangeboden aan het publiek in een lidstaat of de Europees
Economische Ruimte in omstandigheden die de publicatie vereisen van een
prospectus die krachtens de Prospectus Richtlijn € 1.000 zal bedragen (of, indien de
Obligaties uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan euro, de equivalente som
in die munteenheid).
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Fiscaal Regime:

Alle betalingen met betrekking tot de Obligaties zullen worden gedaan zonder
inhouding voor of voor rekening van voorheffingen die door een fiscale autoriteit
wordt opgelegd zoals voorzien in Voorwaarde 8. Indien dergelijke inhouding toch
wordt gedaan, zal de Emittent of, naargelang het geval, de Borg bijkomende
bedragen dienen te betalen om de op deze wijze ingehouden bedragen te dekken,
behalve in een beperkt aantal omstandigheden uiteengezet in Voorwaarde 8.

Negative Pledge:

De voorwaarden van de Obligaties zullen een ‘Negative Pledge’ clausule bevatten,
waarmee overeenkomstig de Emittent ermee instemt om geen enkele
Zekerheidsstelling te creëren ( andere dan in de omstandigheden bepaald in
Voorwaarde 3 (a) tot (h)) noch op het geheel noch op één enkel deel van zijn
huidige of toekomstige ondernemingen en activa om tot zekerheid te stellen tot
enige schuld nu of hierna vertegenwoordigd door, of in de vorm van verbintenissen
(bonds, notes, debentures), waardepapieren (commercial paper) of andere effecten
tenzij het voordeel van dergelijke Zekerheidsstelling zal uitgebreid worden op
evenredige en proportionele wijze naar de Obligaties, Ontvangstbewijzen (Receipts)
en Coupons (Coupons), en alle bedragen betaalbaar in dat opzicht, zoals verder
uiteengezet in Voorwaarde 3.

Gevallen van
Wanprestatie (Events of
Default):

De voorwaarden van de Obligaties zullen, onder andere, de volgende gevallen van
wanprestatie bevatten:
(a) tekortkoming van betaling van enige hoofdsom of interest verschuldigd als
betaling voor de Obligaties, gedurende een bepaalde tijdsperiode;
(b) niet uitvoering of geen inachtname door de desbetreffende Emittent van één van
zijn verplichtingen onder de “Terms and Conditions” of de “Waarborg”, gedurende
een bepaalde tijd.
(c) een ‘cross-default’ als betaling voor een geldschuld geleend door de
desbetreffende Emittent of enige waarborg van zulke schuld, in elk geval tezamen
een totaal bedrag van minstens U.S. $ 30.000.000, met dien verstande dat deze
bepaling niet wordt teweeggebracht indien Belgacom Finance of Belgacom in
gebreke is voor de betaling van de desbetreffende schuld, waarborg of schade als
een gevolg van het feit dat de Belgische Staat niet langer meer dan 50% van het
uitgegeven kapitaal van Belgacom bezit. Vanaf deze datum hebben Belgacom
Finance en Belgacom uitstaande schuld, waarborgen en/of schade, waarvan de
desbetreffende ‘cross-default’- of ‘gevallen van wanprestaties’-bepalingen kunnen
worden veroorzaakt in het geval dat de Belgische staat zijn belang vermindert in het
uitgegeven kapitaal van Belgacom; en
(d) gebeurtenissen in verband met de insolvabiliteit of het liquideren van de
Emittent en de Borg.

Statuut van de
Obligaties:

De Obligaties zijn rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en
(onderworpen aan de bepalingen van Voorwaarde 3) niet-gewaarborgde
verbintenissen van de Emittent, zijn allemaal van dezelfde rangorde en (behalve
voor de verbintenissen die bij wet bevoorrecht dienen te zijn) van dezelfde rangorde
als alle andere niet-gewaarborgde verbintenissen (andere dan achtergestelde
verbintenissen, indien er zijn) van de Emittent die van tijd tot tijd uitstaan.

Waarborg:

De Obligaties uitgegeven door Belgacom Finance zullen onvoorwaardelijk en
onherroepbaar gewaarborgd worden door de Borg. De verplichtingen van de Borg
krachtens zijn waarborg zullen directe, onvoorwaardelijke en (onderworpen aan de
bepalingen van Voorwaarde 3) niet-gewaarborgde verplichtingen zijn en zullen pari
passu en op gelijke voet geplaatst worden met alle niet-gewaarborgde verplichtingen
(andere dan subsidiaire verplichtingen, indien van toepassing) van de Borg die van
tijd tot tijd uitstaand zijn.
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Aanwending van
Opbrengsten:

De netto opbrengst van elke uitgave van Obligaties zal worden aangewend door de
Emittent voor zijn algemene vennootschapsdoeleinden, inclusief het maken van
winst. Indien, met betrekking tot een specifieke situatie er een geïdentificeerd
gebruik van middelen is, dan zal dit vermeld worden in de toepasselijke Definitieve
Voorwaarden.

Rating:

Het Programma heeft een A-rating (stabiel perspectief) gekregen van de Standard &
Poor’s (zoals gedefinieerd in Risicofactoren) en een Aa2-rating (negatief
perspectief) door Moody’s (zoals gedefinieerd in de Risicofactoren).
De rating van bepaalde Series van Obligaties die uitgegeven worden krachtens het
Programma kan gespecifieerd worden in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden.
Waar een rating bepaald werd voor de uitgifte van Obligaties, zal deze rating niet
noodzakelijk dezelfde zijn als de rating toegewezen aan het Programma. Een rating
is geen aanbeveling om te kopen, te verkopen of zekerheden bij te houden en kan
onderhevig zijn aan opschorting, vermindering of terugtrekking op gelijk welk
tijdstip door het toegewezen ratingagentschap.

Notering en toelating tot
de handel:

Aanvraag werd gedaan bij de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) om dit document goed te keuren als basisprospectus. Er werd ook een
applicatie gedaan bij de Luxemburgse Beurs om Obligaties uitgegeven krachtens het
Programma toe te laten tot handel op de gereguleerde markt van de Luxemburgse
Beurs en om op de Officiele Lijst van de Luxemburgse Beurs te komen.
Obligaties kunnen genoteerd worden of toegelaten worden tot de handel,
naargelang het geval, op andere of meerdere beurzen of markten zoals
overeengekomen tussen de Emittent en de desbetreffende Obligatieshandelaar met
betrekking tot de Series. Obligaties die niet genoteerd zijn, noch toegelaten tot de
handel op enige markt, kunnen ook worden uitgegeven.
De toepasselijke Definitieve Voorwaarden zullen bepalen of al dan niet de
desbetreffende Obligaties op een lijst moeten opgenomen worden en/of toegelaten
worden tot de handel en, indien dit geval is, op welke beurzen en/of markten.

Toepasselijk Recht:

De Obligaties die door Belgacom Finance worden uitgegeven, zullen beheerst
worden door en geïnterpreteerd worden volgens Engels recht. De Obligaties die
door Belgacom worden uitgegeven, zullen beheerst worden door en geïnterpreteerd
worden volgens Belgisch recht.

Verkoopsbeperkingen:

Er zijn beperkingen op het aanbod, de verkoop en de overdracht van de Obligaties
in de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Economische Ruimte (met
inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, België en Luxemburg), Japan, en andere
beperkingen zoals die vereist zouden kunnen zijn in verband met het aanbod en de
verkoop van een specifieke Schijf van Obligaties (Tranche of Notes). Zie de
afdeling “Subscription and Sale” hieronder.

US
Verkoopsbeperkingen:

Regulation S, Category 2. Obligaties die door Belgacom Finance worden
uitgegeven, zullen worden uitgegeven overeenkomstig TEFRA D. Obligaties die
door Belgacom worden uitgegeven, zullen worden uitgegeven overeenkomstig
TEFRA C.
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