SAMENVATTING
Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus van de Emittent en de
Garanten d.d. 14 augustus 2008, die een basisprospectus inhoudt ingevolge artikel 5.3 van de Prospectusrichtlijn.
En elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus in zijn geheel,
inclusief de documenten waarnaar het verwijst. Ingevolge de invoering van de relevante voorzieningen van de
Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG) in elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte kunnen de
personen die verantwoordelijk zijn voor het Basisprospectus (de “Verantwoordelijke Personen”) in geen enkele
van deze Lidstaten burgerlijk aansprakelijk gesteld worden op basis van deze samenvatting (of een vertaling
ervan) tenzij deze misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer het samen met de andere delen van dit
Basisprospectus wordt gelezen. In geval van een vordering bij een rechtbank in een Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte aangaande de informatie in dit Basisprospectus, kan de aanklager, volgens de nationale
wetgeving van die Lidstaat, verplicht worden om de kosten te dragen van de vertaling van het Basisprospectus
voordat de wettelijke procedures worden opgestart.
Belangrijke kenmerken van de Emittent en de Garanten
Fortis Finance N.V. (de ‘‘Emittent’’ of “FF”) is een indirecte dochteronderneming van Fortis SA/NV en
Fortis N.V. (samen de “Garanten”), en werd op 28 juni 1977 naar Nederlands recht opgericht.
FF fungeert als verbinding met de financiële markten, enkel voor Fortis-vennootschappen, en maakt
gebruik van de kapitaalmarkten, inclusief de Europese markten voor commercial paper en de markt voor
middellange euro-obligaties, om geld aan te trekken.
Op 31 december 2007 had FF een uitstaand bedrag van EUR 1.124 miljoen in zijn Euro Commercial
Paper Program van EUR 4 miljard, en het uitstaande bedrag in zijn Euro Medium Term Note Programma was
EUR 6.276 miljoen (gebaseerd op IFRS). Bovendien heeft FF een overbruggingskredietlijn in verschillende valuta,
ter waarde van EUR 1 miljard. Per ultimo 2007 waren er geen uitstaande bedragen onder deze kredietlijn die op
26 mei 2009 afloopt.
FF heeft geen eigen personeel maar maakt gebruik van werknemers van andere bedrijven van de
Fortisgroep voor al zijn activiteiten.
Fortis SA/NV en Fortis N.V. zijn holdingmaatschappijen die voor onbeperkte duur respectievelijk in
België en Nederland zijn opgericht. De Garanten zijn de moedermaatschappijen van de Fortis-groep, een
internationale aanbieder van financiële diensten die actief is in de bank- en verzekeringssector. Fortis biedt
particuliere, zakelijke en institutionele klanten een uitgebreid pakket producten en diensten via eigen
distributiekanalen, in samenwerking met tussenpersonen en via andere distributiepartners. Deze
distributiestrategie, waarbij gebruikt wordt gemaakt van meerdere kanalen, geeft Fortis de flexibiliteit om optimaal
in te spelen op de behoeftes van klanten qua beschikbaarheid en gebruikersvriendelijkheid.
Fortis neemt in alle marktsegmenten van de Beneluxlanden een leiderspositie in. Het biedt internationale
ondernemingen in Europa een geïntegreerd netwerk en levert vermogende particulieren en ondernemers
hoogwaardige diensten met een unieke deskundigheid. De expertise van Fortis in nichemarkten zoals
scheepvaart, grondstoffen, export, projectfinanciering en fondsbeheer heeft er toe geleid het bedrijf in deze niches
een leidende rol speelt op regionaal of wereldniveau. Verder combineert Fortis op succesvolle wijze zijn bank- en
verzekeringsexpertise op Europese en Aziatische groeimarkten en is het marktleider in Spanje en Portugal.
Met een marktkapitalisatie van EUR 40 miljard en een balanstotaal van EUR 871 miljard op 31 december
2007 (gebaseerd op IFRS) behoort Fortis tot de twintig grootste financiële instellingen in Europa. Samen met ABN
AMRO is Fortis vertegenwoordigd in ruim vijftig landen en heeft het een personeelsbestand van meer dan 85.000
ambitieuze en professionele werknemers. Daarmee is Fortis toonaangevend in financiële dienstverlening in
Europa, en behoort het tot de top drie in particuliere bankdiensten en is het een belangrijke vermogensbeheerder.
Fortis heeft een notering op de beurzen van Amsterdam, Brussel en Luxemburg en een gesponsord
programma voor over-the-counter ADR's in de Verenigde Staten.
Fortis wil in de toekomst deel gaan uitmaken van de top van Europese financiële instellingen, met de
uitgebreide Europese Unie als thuismarkt en met selectieve expansie in Azië en Noord-Amerika. Daarom streeft
Fortis ernaar een volledig geïntegreerde leverancier van financiële diensten te worden, voortbouwend op zijn
twee winstgevende kerncompetenties: – bankieren en verzekeringen, waardoor ze een uitstekende strategische
positie kunnen veroveren, met voldoende kritische massa in beide bedrijfstakken. Dit zal worden bereikt door een
combinatie van interne groei, acquisities en strategische samenwerkingsverbanden.
Fortis N.V. is een naamloze vennootschap onder Nederlands recht, met de hoofdvestiging in Utrecht.
Het is een van de twee beursgenoteerde ondernemingen van Fortis (de andere is Fortis SA/NV). Het doel van de
vennootschap Fortis N.V. is voornamelijk het verwerven van belangen in ondernemingen en het beheren en
financieren hiervan. Fortis N.V. bezit 50% van de aandelen en stemrechten in Fortis via het bezit van 50% van de
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aandelen van Fortis Brussel (dat het overgrote deel van de bankbelangen van Fortis controleert) en Fortis Utrecht
N.V. (dat het overgrote deel van de verzekeringsbelangen van Fortis controleert).
Volgens de statuten bedraagt het statutair aandelenkapitaal van Fortis N.V. EUR 2.007.600.000,
verdeeld in 2.960.000.000 gewone aandelen en 1.820.000.000 preferente aandelen, elk met een nominale
waarde van EUR 0,42 per aandeel. De preferente aandelen zullen enkel op naam beschikbaar zijn. Op 3 juli 2008
bedroeg het aantal uitgegeven en uitstaande gewone aandelen 2.516.595.497 (gekoppeld aan eenzelfde aantal
aandelen van Fortis SA/NV). Alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen zijn volgestort. Momenteel zijn er
geen uitstaande preferente aandelen.
De Raad van Bestuur van Fortis N.V. bestaat uit dezelfde personen als de Raad van Bestuur van Fortis
(zoals beschreven onder “De Raad van Bestuur van Fortis” vanaf pagina 86).
Fortis SA/NV is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de vorm van een
naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel in Brussel.
Fortis SA/NV is een van de twee beursgenoteerde ondernemingen van Fortis (de andere is Fortis N.V.).
Het vennootschappelijke doel van Fortis SA/NV is voornamelijk het verwerven van belangen in ondernemingen en
het beheren en financieren hiervan.
Fortis SA/NV bezit 50% van de aandelen en stemrechten in Fortis via het bezit van 50% van de
aandelen van Fortis Brussel (dat het overgrote deel van de bankbelangen van Fortis controleert) en Fortis Utrecht
N.V. (dat het overgrote deel van de verzekeringsbelangen van Fortis controleert). Op 3 juli 2008 bedroeg het
aandelenkapitaal van Fortis SA/NV EUR 10.780.896.713,74, vertegenwoordigd door 2.516.595.497 uitgegeven
en uitstaande gewone aandelen zonder nominale waarde (gekoppeld aan eenzelfde aantal aandelen van Fortis
N.V.). Aandelen zijn ofwel aan toonder ofwel op naam.
De Raad van Bestuur van Fortis SA/NV bestaat uit dezelfde personen als de Raad van Bestuur van
Fortis.
Om zo doeltreffend mogelijk te kunnen opereren, heeft Fortis zijn bestuurlijke en organisatorische
structuur per 1 januari 2008 gereorganiseerd in vier kernbedrijven:
•
•
•
•

Retail Banking:
Asset Management & Private Banking;
Merchant Banking; en
Insurance.

Belangrijke kenmerken en risico's van de notes
FF mag, in overeenstemming met alle relevante wet- en regelgeving, op gezette tijden Notes uitgeven in
iedere valuta. De totale hoofdsom van uitstaande Notes zal nooit meer bedragen dan EUR 15.000.000.000 (of de
tegenwaarde in andere valuta), behoudens goedgekeurde verhogingen.
De Notes kunnen enkel aan toonder worden uitgegeven, zowel met als, zonder rentecoupons, en onder
bepaalde omstandigheden, in coupures van tenminste EUR 1.000 (of ongeveer de tegenwaarde in een andere
valuta).
De Notes mogen worden uitgegeven in de vorm van niet-achtergestelde obligaties, gedateerde
achtergestelde obligaties of ongedateerde achtergestelde obligaties van FF. De Garanten hebben, ten gunste van
de houders van Notes, op gezette tijden een akte van waarborg gepasseerd en afgegeven (met wijziging,
aanvulling of vervanging) waarmee zij gezamenlijk en afzonderlijk waarborgen dat zij alle bedragen die de
Emittent verschuldigd is onder de Obligaties en de Akte van Convenant correct en stipt zullen betalen wanneer
deze verschuldigd zijn. Bij de Niet-achtergestelde Notes kan een beroep worden gedaan op een negatieve
borgtocht en op de ingebrekesituaties beschreven in de Algemene Voorwaarden van de Notes.
De totale hoofdsom, elke rentevoet of renteberekening, de uitgifteprijs, looptijd en andere algemene
voorwaarden met betrekking tot een Tranche van Notes die hier niet zijn beschreven, zullen worden vastgelegd
ten tijde van emissie en beschreven in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden.
Een belegging in Notes die gekoppeld is aan een index, wisselkoers, effecten of dergelijke houdt
aanzienlijke risico's in die niet voorkomen bij een vergelijkbare belegging in obligaties met vaste of variabele
rente.
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Een aanvraag is ingediend om de Notes die onder het Programma worden uitgegeven op de officiële lijst
van de Luxemburgse aandelenbeurs te plaatsen en toe te laten tot de gereguleerde markt aldaar. Notes
uitgegeven onder het Programma kunnen echter ook worden genoteerd en verhandeld op andere beurzen of door
andere bevoegde instanties en/of noteringssystemen, of worden uitgegeven op basis dat deze niet zullen worden
genoteerd of verhandeld op enige aandelenbeurs of door enige bevoegde instantie en/of noteringssysteem.
De Notes zullen geaccepteerd worden voor vereffening via een of meer clearingsystemen, zoals vermeld
in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden. Global Notes zullen door of in naam van de clearingsystemen
worden aangehouden. Potentiële beleggers zijn daarom afhankelijk van de procedures van het clearingsysteem
voor overdracht, betaling en communicatie met FF.
De Notes mogen vóór de vervaldatum worden teruggekocht a pari of tegen een ander Aflossingsbedrag
zoals gespecificeerd in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden.
Op het moment van uitgifte is er geen actieve handelsmarkt voor de Notes tenzij, in geval van een
specifieke Tranche, deze Tranche wordt samengevoegd tot één enkele serie met een eerder uitgegeven Tranche
van Notes waarvoor er wel een dergelijke markt bestaat.
Indien het voor FF vanwege enige Belgische wettelijke bepaling niet mogelijk is om definitieve Notes te
leveren of te laten leveren in ruil voor voorlopige of definitieve Global Notes, zoals voorzien in de voorwaarden
van de Notes, dan zal FF zich inspannen om een alternatieve oplossing aan te bieden die voor de investeerders
hetzelfde economische resultaat geeft en tevens deze wettelijke bepalingen respecteert.
Risicofactoren
Investeerders zijn afhankelijk van de bedrijfsresultaten van bepaalde bedrijfseenheden binnen de Fortisgroep, waaraan FF de opbrengst van de onder het Programma uitgegeven Notes kan uitlenen. Verder kan de
mate waarin FF in staat is om aan zijn verplichtingen aangaande de Notes te voldoen afhankelijk zijn van de
financiële situatie van deze bedrijfseenheden.
Er zijn bepaalde factoren die van invloed kunnen zijn op de mate waarin FF en de Garanten aan hun
verplichtingen met betrekking tot de Notes kunnen voldoen, en er bestaan ook andere risico's met betrekking tot
Notes die onder het Programma worden uitgegeven. Deze factoren en risico's worden hieronder beschreven: i
Risico’s met betrekking tot de Notes
(a)

Er wordt niet actief gehandeld in de Notes.

(b)

De Notes kunnen eerder dan de officiële aflossingsdatum worden afgelost.

(c)

Aangezien de Global Notes worden gehouden door of in naam van Euroclear en Clearstream in
Luxemburg zijn investeerders afhankelijk van hun procedures voor overdracht, betaling en
communicatie met de Emittent en/of de Garanten.

(d)

Een investering in Notes die gekoppeld is aan een index, wisselkoers, effecten of dergelijke
houdt aanzienlijke risico's in die niet voorkomen bij een vergelijkbare belegging in obligaties met
vaste of variabele rente.

(e)

Risico’s met betrekking tot de fiscale aspecten van de Notes.

(f)

De Notes kunnen achtergesteld zijn aan de meeste schulden van FF en de Garanten.

(g)

Risico’s met betrekking tot kredietratings.

(h)

Risico’s met betrekking tot talonbedragen.

Risico’s met betrekking tot FF en de Garanten
(a)

FF is een vehikel met specifiek doel, zonder eigen activiteiten. Dit houdt in dat de mate waarin
het in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen afhankelijk is van de financiële situatie van de
bedrijfsonderdelen waaraan FF de opbrengsten kan uitlenen.

(b)

Als onderdeel van de financiële dienstensector heeft Fortis te maken met aanzienlijke
concurrentiedruk die negatieve gevolgen kan hebben voor de bedrijfsresultaten van Fortis.

(c)

Marktomstandigheden en volatiliteit kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
bedrijfsresultaten van Fortis, waaronder verliezen als gevolg van permanente
waardevermindering van gestructureerde kredietinstrumenten.
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(d)

Volatiliteit of dalingen op de effectenbeurzen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de bank, vermogensbeheer- en verzekeringsactiviteiten van Fortis.

(e)

De volatiliteit van rentetarieven kan negatieve gevolgen
vermogensbeheer- en verzekeringsactiviteiten van Fortis.

(f)

De activiteiten van Fortis kunnen lijden onder liquiditeitsrisico’s.

(g)

De risicobeheersmethodes van Fortis kunnen Fortis blootstellen aan onbekende, onverwachte
of verkeerd ingeschatte risico’s die tot aanzienlijke verliezen of aanzienlijke toename van
schulden kunnen leiden.

(h)

Hoewel Fortis zijn operationele risico's beheert, blijven deze risico's toch inherent aan alle
bedrijfsactiviteiten van Fortis.

(i)

Het verzekeringsbedrijf van Fortis is onderhevig aan risico’s met betrekking tot de
toereikendheid van de technische provisies van Fortis om toekomstige verliezen en voordelen
te dekken.

(j)

Fortis loopt belangrijke risico’s met betrekking tot tegenpartijen en systeemrisico’s.

(k)

Rampen, terroristische aanslagen en oorlogsgeweld kunnen negatieve gevolgen hebben voor
de bedrijfsactiviteiten en resultaten van Fortis.

(l)

De bedrijfsresultaten van Fortis kunnen negatief worden beïnvloed door belangrijke
veranderingen in de regelgeving, waaronder wijzigingen in fiscale wetgeving.

(m)

De bedrijfsactiviteiten van Fortis zijn gevoelig voor wijzigingen in overheidsbeleid en in de
internationale conjunctuur die de operationele flexibiliteit en winstgevendheid van Fortis kunnen
beperken.

(n)

Rechtszaken en andere juridische procedures kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
bedrijfsactiviteiten, financiële situatie en resultaten van Fortis.

(o)

Onzekerheden over de gevolgen van de overname van ABN AMRO kunnen belangrijke
negatieve gevolgen hebben voor de bedrijfsonderdelen en activiteiten van ABN AMRO die door
Fortis worden overgenomen.

(p)

Het is mogelijk dat Fortiser niet in slaagt om gebruik te maken van de mogelijkheden voor de
groei van de onderneming, de synergieën en andere voordelen die te verwachten zijn vanwege
de overname van ABN AMRO waardoor de bedrijfsresultaten, financiële situatie en de prijs van
de
gewone
aandelen
van
Fortis
nadelig
kunnen
worden
beïnvloed..

(q)

De complexiteit van het herstructureringsplan en het vereiste niveau van samenwerking tussen
het consortium van banken kunnen nadelige gevolgen hebben voor de overname van ABN
AMRO en voor het vermogen van Fortis om daarvan te profiteren.

(r)

Het naleven van de voorwaarden en verplichtingen die verband houden met goedkeuring door
regelgevende instanties van de overname van ABN AMRO kunnen negatieve gevolgen hebben
voor de bedrijfsactiviteiten van Fortis en ABN AMRO.

(s)

Fortis heeft slechts een beperkte due diligence-review van ABN AMRO uitgevoerd in verband
met de overname van ABN AMRO en pas in december 2007 toegang verkregen tot verdere
informatie. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat Fortis te maken krijgt met onbekende
verplichtingen van ABN AMRO, in het bijzonder met betrekking tot de bedrijfsonderdelen van
ABN AMRO, die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de financiële situatie en
bedrijfsresultaten van Fortis.

(t)

De afronding van de overname van ABN AMRO kan negatieve fiscale consequenties hebben
die het gevolg zijn van het feit dat ABN AMRO in andere handen overgaat.

(u)

De overname van ABN AMRO houdt in dat Fortis te maken krijgt met aanzienlijke transactie- en
aanbiedinggerelateerde kosten.

(v)

De mogelijkheid bestaat dat de toekomstige jaarrekeningen van Fortis niet effectief vergeleken
zullen kunnen worden met de jaarrekeningen over afgelopen periodes van Fortis, ABN AMRO
of de bedrijven behorende tot ABN AMRO.
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