SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

Deze samenvatting van het Prospectus bevat een kort overzicht van de belangrijke kenmerken van de
uitgifte van Obligaties en een korte beschrijving van de C.I.W. en de Garantieverstrekker. De
Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. Een volledige beschrijving van
de C.I.W., van de Garantieverstrekker, van de Garantie van het Waalse Gewest en van de Obligaties is
opgenomen in de hoofdstukken “Informatie over de C.I.W. en de Garantieverstrekker” (“Informations
concernant la C.I.W. et le Garant”) en “Informatie over de Obligaties” (“Informations concernant les
Obligations”).
De C.I.W. kan niet aansprakelijk worden gesteld op basis van de samenvatting, tenzij de inhoud
daarvan misleidend is, onjuist of in strijd met de andere delen van het Prospectus. Indien er verschillen
zijn tussen de samenvatting en de andere delen van het Prospectus, hebben deze laatste voorrang.
Als een belegger een gerechtelijke procedure instelt over de gegevens die in dit Prospectus zijn
opgenomen, dan zal de eisende belegger, in overeenstemming met de geldende wetgeving, mogelijk
verplicht zijn om de kosten voor de vertaling van het Prospectus op zich te nemen, alvorens de
gerechtelijke procedure wordt gestart.

Emittent:

De emittent, de “Caisse d’Investissement de Wallonie”, afgekort
“C.I.W.” is een gespecialiseerde vennootschap van openbaar nut van
het Waalse Gewest in de zin van artikel 22, §1, 1e alinea van de wet
van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen. In overeenstemming met artikel 2, §6 van het Decreet, kan
de C.I.W. een openbaar beroep doen op het spaarwezen en in dat kader
obligatieleningen uitgeven. Behoudens de afwijkingen die resulteren
uit de bepalingen van het Decreet, valt de C.I.W. eveneens onder het
Wetboek van vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluiten en onder
artikel 22 tot 41 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale
Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke
investeringsmaatschappijen. De statuten van de C.I.W. zijn
opgenomen in Bijlage A.

Garantie:

De Obligaties genieten een garantie van het Waalse Gewest (de
“Garantie”). De Garantie heeft betrekking op de nominale waarde van
de Obligaties. De Garantie is integraal, onvoorwaardelijk,
onherroepelijk en op eerste verzoek opeisbaar, binnen het
toepassingsgebied van en volgens de voorwaarden gedefinieerd in
artikel 3 van het Regeringsbesluit nr. 1 en artikel 2 van het
Regeringsbesluit nr. 2; de voorwaarden van de Garantie worden
beschreven in dit Prospectus (raadpleeg het hoofdstuk “Informatie
over de C.I.W. en de Garantieverstrekker” (“Informations concernant
la C.I.W. et le Garant”)). De houders van Obligaties of hun
rechthebbenden kunnen een beroep doen op de Garantie als, na het
verstrijken van de looptijd of tengevolge van hun verval indien de
Obligaties vervroegd opeisbaar worden, de nominale waarde van de
Obligaties niet volledig is terugbetaald, ongeacht de oorzaak hiervan.
Zodra er, in overeenstemming met de geldende voorwaarden, een
beroep wordt gedaan op de Garantie, is de Garantie onherroepelijk
verworven voor de begunstigde.

Garantieverstrekker:

Het Waalse Gewest.

Decreet:

Het Decreet van 3 april 2009 houdende oprichting van de Caisse
d’Investissement de Wallonie en tot invoering van een vermindering
van de personenbelasting bij inschrijving op aandelen of obligaties van
de Caisse. Een uittreksel uit het Decreet is opgenomen in Bijlage B.

Besluiten van de
Waalse Regering:

(1)
Het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009
houdende uitvoering van het Decreet van 3 april 2009 houdende
oprichting van de Caisse d’Investissement de Wallonie en tot
invoering van een vermindering van de personenbelasting bij
inschrijving op aandelen of obligaties van de Caisse
(“het Regeringsbesluit nr. 1”, waarvan een uittreksel is opgenomen
in Bijlage C);
(2)
Het besluit van 8 mei 2009 van de Waalse regering houdende
goedkeuring van de uitgifte van obligaties door de Caisse
d’Investissement de Wallonie met toekenning van de garantie van het
Gewest
(“het Regeringsbesluit nr. 2”, waarvan een uittreksel is opgenomen
in Bijlage D); en
(3)
Het besluit van 23 april 2009 van de Waalse Regering
houdende goedkeuring van de statuten van de Caisse d’Investissement
de Wallonie
(“het Regeringsbesluit nr. 3”, waarvan een uittreksel is opgenomen
in Bijlage E).

Maximumbedrag van
het Aanbod:

150.000.000 EUR.

Minimumbedrag van
het Aanbod:

Niet van toepassing.

ISIN-code:

BE6000132033.

Valuta:

Euro.

Vorm van de effecten:

Effecten op naam. Het “C.I.K.” (commerciële naam : “Euroclear
Belgium”) is belast met de creatie, de bewaring en het beheer van het
register van de effecten op naam.

Nominale waarde van
de effecten:

500 EUR.

Minimumbedrag voor
inschrijving:

500 EUR.

Beleggers:

Het Aanbod tot inschrijving richt zich zowel tot natuurlijke personen
als tot rechtspersonen, in België en in het buitenland.

Uitgifteprijs:

100% van de nominale waarde.

Commissie:

De C.I.W. zal aan de Joint Lead Managers een beheersvergoeding
betalen van totaal 450.000 EUR die op een evenredige wijze zal
toegekend worden aan elk van de Joint Lead Managers, en een
verkoopvergoeding van 1,2% berekend op het totale nominale bedrag
van de uitgegeven Obligaties en die zal toegekend worden aan elk van
de Joint Lead Managers in verhouding tot het bedrag van Obligaties
die effectief door elk van hen geplaatst worden. De commissies zijn
niet voor rekening van de beleggers.

Betaaldatum:

19 juni 2009.

Uitgiftedatum:

19 juni 2009.

Vervaldatum:

19 juni 2019.

Looptijd:

10 jaar.

Interest:

4,60% bruto per jaar vanaf 19 juni 2009 (inbegrepen) tot 19 juni 2019
(niet inbegrepen). Het bruto actuarieel rendement bedraagt 4,60% van
de nominale waarde. De interest is verschuldigd op de vervaldatum op
19 juni van elk jaar en voor het eerst op 19 juni 2010 op het
bankrekeningnummer dat door de belegger is meegedeeld bij zijn
inschrijving.

Statuut van de
effecten:

De effecten vertegenwoordigen een gewone, niet-achtergestelde schuld
van de Emittent. Deze effecten worden pari passu ingedeeld, met
dezelfde rang als alle andere huidige of toekomstige, niet-bevoorrechte
en niet-achtergestelde obligaties of schuldeffecten van de C.I.W.

Negative pledge:

De C.I.W. verbindt zich ertoe om haar activa, gedurende de volledige
looptijd van de Obligaties tot de effectieve terugbetaling van het
kapitaal en de rente van de Obligaties, niet te belasten met reële
zekerheden of andere voorrechten ten gunste van andere schuldeisers,
tenzij dit in het voordeel is van de Obligaties, gelijk in rang. Het
voorgaande doet echter geen afbreuk aan het recht of de verplichting
van de C.I.W. om haar activa te belasten of te laten belasten met
zekerheden of voorrechten als gevolg van dwingende bepalingen van
enige toepasselijke wet, of met zekerheden op bepaalde activa met als
enige doel deze activa te financieren, of met zekerheden op activa die
reeds bestaan op het moment waarop deze activa door de C.I.W.
worden verworven.

Motieven van het
Aanbod en bestemming
van de
uitgifteopbrengst:

De netto-opbrengst van de uitgifte zal door de C.I.W. worden gebruikt
voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, zijnde
hoofdzakelijk de investering door de C.I.W., samen met een of meer
rechtspersonen van publiek- of privaatrecht, in kleine en middelgrote
niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Notering:

De Obligaties zijn niet beursgenoteerd. Er is geen toelating voorzien
voor de verhandeling op een gereglementeerde markt, noch enige
andere organisatievorm van een secundaire markt.

Loketbanken:

De inschrijvingen worden uitsluitend aanvaard door de volgende
loketbanken (samen de “Loketbanken” en elk een “Loketbank”)
waar het Prospectus kan worden verkregen: Dexia Bank NV, Fortis
Bank NV en Landbouwkrediet NV.

Financiële
dienstverlening:

De financiële dienstverlening wordt verzekerd door Euroclear Belgium
als houder van het register van de effecten op naam en handelend voor
de C.I.W. De C.I.W. is belast met de betaling van de interest en de
terugbetaling van de Obligaties op het rekeningnummer dat door de
belegger is meegedeeld bij zijn inschrijving. Indien het
bankrekeningnummer verandert, zal de belegger zelf de C.I.W. hiervan
op de hoogte brengen. Niettemin kan een rekeningnummer niet
worden gewijzigd binnen 5 Werkdagen in België vóór een
betalingsdatum.

Inschrijvingsperiode:

Van 14 mei 2009 tot 12 juni 2009 om 16.00 u, behoudens vervroegde
afsluiting.

Vervroegde afsluiting:

Het Aanbod kan vervroegd worden afgesloten door de Loketbanken,
na akkoord van de C.I.W., i) zodra het totale aantal Obligaties
waarvoor geldige orders zijn ingediend het aantal aangeboden
Obligaties bereikt of ii) als na een termijn, naar goeddunken van de
Emittent en de Joint Lead Managers, blijkt dat een bedrag van minder

dan 50.000.000 euro niet is belegd of indien het Aanbod, door de
marktomstandigheden of een andere gebeurtenis die een invloed heeft
op het Aanbod, naar de mening van de Emittent en de Joint Lead
Managers, niet succesvol kan zijn. In dit tweede geval zal er een ander
aanbod van obligaties van de C.I.W. met garantie van het Waalse
Gewest, doch zonder fiscaal voordeel, kunnen worden geïntroduceerd
(zie Andere eventuele uitgiften). Indien de inschrijvingsperiode
vervroegd wordt afgesloten wegens overinschrijving, zal de toewijzing
van de Obligaties plaatsvinden volgens de volgende objectieve criteria:
(i) de inschrijvingen van beleggers die natuurlijke personen zijn en die
door de Joint Lead Managers worden ontvangen, worden toegekend in
prioriteit en volgens het principe “first come, first served”; (ii)
vervolgens zullen de inschrijvingen die worden ontvangen via
financiële tussenpersonen, en de inschrijvingen van institutionele
beleggers worden toegewezen in chronologische volgorde waarin ze
door de Joint Lead Managers zijn ontvangen; (iii) indien nodig zullen
de inschrijvingen vermeld in alinea (ii) hierboven proportioneel
worden verlaagd om het maximumbedrag van de uitgifte te verkrijgen.
Alle betalingen die worden verricht in verband met de inschrijving op
Obligaties die niet zijn toegekend, zullen worden terugbetaald binnen
zeven werkdagen (waarbij een werkdag een dag is waarop de banken
voor normale activiteiten geopend zijn in Brussel) na de
betalingsdatum, rekening houdend met de regelingen die bestaan
tussen de betrokken belegger en de betrokken financiële
tussenpersoon. De belegger kan op deze betalingen geen rente eisen.
De kennisgevingen ter attentie van de beleggers, over de vervroegde
afsluiting van het Aanbod, zullen worden gepubliceerd in minstens
twee Franstalige dagbladen die in België over een grote oplage
beschikken (naar alle waarschijnlijkheid “Le Soir” en “L’Echo”, of
anders in een ander Belgisch dagblad dat nationaal wordt verspreid),
evenals op de website van de C.I.W. en de Loketbanken.
Betalingsvoorwaarden:

Door debitering van een zichtrekening of een spaarrekening in België.

Terugbetaling op de
vervaldatum:

Elke Obligatie zal op 19 juni 2019 worden terugbetaald aan 100% van
haar nominale waarde.

Vervroegde
terugbetaling:

De C.I.W. behoudt zich het recht voor om, na een kennisgeving die 30
dagen vooraf wordt betekend, alle Obligaties op elk moment
vervroegd terug te betalen, tegen hun nominale bedrag vermeerderd
met alle aangegroeide interesten tot de terugbetalingsdatum, indien
blijkt dat de C.I.W. verplicht is, teneinde de betaling van de
aanvankelijk vastgestelde bedragen van hoofdsom en interest te
garanderen, om bijkomende bedragen te betalen na een wijziging van
de Belgische fiscale wetten en reglementen, of een wijziging in de
toepassing of interpretatie hiervan, die plaatsvindt na de uitgiftedatum
van de Obligaties.

Vertegenwoordiging
van de houders van
Obligaties:

De algemene vergadering van de obligatiehouders vertegenwoordigt
de houders van Obligaties, in overeenstemming met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen. Elke Obligatie geeft recht op één
stem.

Andere eventuele
uitgiften:

De C.I.W. behoudt zich het recht voor om onmiddellijk of kort na het
Aanbod over te gaan tot een tweede aanbod van obligaties zonder
fiscaal voordeel, op voorwaarde dat het totale bedrag van de twee
uitgiften niet meer bedraagt dan 150.000.000 euro. Dit eventuele
tweede aanbod kan slechts plaatsvinden na de afsluiting van het
Aanbod. Voor dit eventuele tweede aanbod dient een apart prospectus
te worden gepubliceerd. De voorwaarden voor dit eventuele tweede

aanbod zullen worden vastgesteld op basis van de marktvoorwaarden
die gelden op het moment van die uitgifte, en kunnen al dan
niet gunstiger zijn dan de voorwaarden van het Aanbod, met dien
verstande dat het eventuele tweede Aanbod geen fiscaal voordeel zal
genieten.
Toepasselijk recht:

Belgisch recht.

Rechtbanken:

Alleen de rechtbanken van Luik zijn bevoegd voor elk geschil in
verband met het Aanbod en de Obligaties.

Risicofactoren:

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt aan potentiële
beleggers aangeraden om de informatie in het Prospectus, en in het
bijzonder de volgende risico’s in verband met de Obligaties, de C.I.W.
en de Garantieverstrekker, zorgvuldig te bestuderen. Potentiële
beleggers dienen zorgvuldig de volgende risicofactoren te bestuderen,
die zijn opgenomen in het deel “Risicofactoren over de belegging bij
de C.I.W.” (“Facteurs de risques concernant l’investissement auprès de
la C.I.W.”) en “Risicofactoren over de investering van de C.I.W. in
KMO’s” (“Facteurs de risques concernant l’investissement de la
C.I.W. dans les PME”):
-

Geen of gebrek aan liquiditeit van de Obligaties;
Schommeling van de rente;
Garantie van het Waalse Gewest;
Behoefte aan bijkomend kapitaal;
Risico’s in verband met een ontbinding of een vereffening;
Risico’s in verband met de aansprakelijkheid;
Risico’s in verband met het statuut van de C.I.W.;
Afhankelijkheid van sleutelpersonen; aanwerving en behoud
van gekwalificeerd personeel;
Bijkomende schulden;
Obligaties zonder reële zekerheid van de C.I.W.;
Investeringen in het Waalse Gewest;
Interne controle;
Naleving van de wetten en reglementen;
Belgische wetgeving betreffende de insolventie;
Financiële toestand van de kredietnemers;
Investeringen in risicokapitaal;
Investering in KMO’S en start-ups;
Minderheidspositie en beperkingen van de C.I.W.;
Potentieel onvoldoende rendement; en
Gebrek aan liquiditeit van de beleggingen.

Alvorens hun beleggingsbeslissing te nemen, worden potentiële
beleggers verzocht om de risicofactoren in het Prospectus zorgvuldig
te bestuderen. De risico’s en onzekerheden die in het Prospectus
worden beschreven, zijn niet de enige risico’s en onzekerheden die een
invloed hebben op de Obligaties. Andere risico’s en onzekerheden die
op de datum van het Prospectus niet gekend zijn of als onbelangrijk
worden beschouwd, kunnen eveneens een nadelig effect hebben op de
activiteiten van de C.I.W. of op haar vermogen om betalingen te
verrichten in het kader van de Obligaties of van andere bestaande
schulden. In geval van twijfel over de risico’s, worden de beleggers
verzocht een gespecialiseerde financieel adviseur te raadplegen of, in
voorkomend geval, af te zien van deze belegging.
Kosten voor rekening
van de beleggers:

Geen.

Fiscaal stelsel en
mogelijk fiscaal
voordeel:

Volgens de huidige Belgische fiscale wetgeving worden de inkomsten
van Obligaties beschouwd als interest, en zijn ze in principe
onderworpen aan een bronbelasting (roerende voorheffing) tegen een
tarief van 15% van het brutobedrag van deze inkomsten. Deze
roerende voorheffing is naargelang het geval bevrijdend of
verrekenbaar. Voor Belgische vennootschappen is de interest
overigens belastbaar tegen het tarief van 33,99%. Het fiscaal stelsel dat
van toepassing is voor Belgische beleggers, wordt beschreven in Deel
4 van Hoofdstuk III “Informatie over de Obligaties” (“Informations
concernant les Obligations”). Wat het fiscale voordeel betreft, kunnen
natuurlijke personen die ingezetenen zijn van het Waalse Gewest
onder bepaalde voorwaarden een belastingverlaging genieten van
3,10% van het nettobedrag dat door de belastingplichtige wordt
besteed aan de inschrijving op Obligaties. Het bestede nettobedrag
houdt rekening met het gestorte brutobedrag, verminderd met de
commissies en belastingen, en mag per belastbare periode en per
natuurlijke persoon maximaal 2.500 euro bedragen. Deze
belastingverlaging wordt toegekend voor vier opeenvolgende
aanslagjaren, op voorwaarde dat:
-

de natuurlijke persoon op één januari van elk van de
aanslagjaren waarin aanspraak wordt gemaakt op de
belastingverlaging, een ingezetene is van het Waalse Gewest,
en

-

voor elk van de aanslagjaren waarin aanspraak wordt gemaakt
op de belastingverlaging, de natuurlijke persoon de effecten
gedurende de volledige belastbare periode ononderbroken
heeft gehouden. Voor het eerste boekjaar loopt de betreffende
periode vanaf de inschrijving tot het einde van de belastbare
periode.

De belastingverlaging wordt verrekend met de personenbelasting, na
alle andere elementen die in mindering kunnen worden gebracht op de
belasting en die niet terugbetaalbaar zijn. Als de belastingverlaging
meer bedraagt dan de verschuldigde belasting omdat de belastbare
basis te laag is, wordt dit bedrag waarmee de belastingverlaging de
belastbare basis overschrijdt, niet terugbetaald, noch overgedragen. De
beleggers worden verzocht meer informatie in te winnen over deze
belastingverlaging, meer in het bijzonder door het Decreet te lezen.
Informatie over de
C.I.W. en de
Garantieverstrekker:

In hoofdstuk I “Informatie over de C.I.W. en de Garantieverstrekker”
(“Informations concernant la C.I.W. et du Garant”) van het Prospectus
wordt een beschrijving gegeven van de C.I.W. en van het Waalse
Gewest. Bepaalde uittreksels uit reglementaire teksten zijn opgenomen
in de Bijlagen bij het Prospectus.

