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Etat du Grand-Duché de Luxembourg
Nieuwe obligatielening op 5 jaar in euro
L’État du Grand-Duché de Luxembourg geeft een nieuwe obligatielening uit met een
looptijd van 5 jaar en een coupon van 3,75% (bruto). Op grond van de uitgifteprijs van
100,20%, bedraagt het actuarieel rendement 3,705% (bruto).

Niets eenvoudiger en veiliger dan een Staatslening
Het Groothertogdom Luxemburg geeft een lening uit waarvan de belangrijkste kwaliteiten
ongetwijfeld de eenvoud en de veiligheid zijn.
Het is algemeen bekend dat het Groothertogdom Luxemburg een emittent van hoge kwaliteit is.
Bovendien weet u vanaf het begin hoeveel uw kapitaal precies zal opbrengen en op welke datum
uw coupons zullen worden uitgekeerd.
Deze nieuwe Obligatie is uitgegeven in euro en houdt dus voor een inwoner van de Eurozone
geen enkel wisselkoersrisico in. Zij voorziet:
• de uitkering van een coupon van 3,75% bruto op 4 december van elk jaar en
• de terugbetaling van het kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op 4 december 2013.
Al deze zekerheden maken van deze nieuwe lening uitgegeven door het Groothertogdom
Luxemburg een belegging bestemd voor iedereen, zelfs voor de meest defensieve belegger die een
veilig alternatief zoekt voor het klassieke sparen.

HOE INSCHRIJVEN?
De open inschrijvingsperiode voor het publiek loopt van 10 tot en met 21 november
2008 (vervroegde afsluiting is mogelijk in geval van overinschrijving of indien de
marktvoorwaarden wijzigen). Inschrijvingen kunnen eventueel leiden tot verdeling.
U kunt inschrijven op deze nieuwe lening 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 (vervolgens
uitstaande uitgiftes).

Waarschuwing
Dit document is een marketing communicatie, opgesteld en verspreid door Fortis Bank NV, met maatschappelijke zetel te
Warandeberg 3, B-1000 Brussel (“Fortis Bank”). Het is geen prospectus zoals voorzien in de wetgeving over openbare
aanbiedingen en/of toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een markt. Dit document bevat geen
beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met
betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod
tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebeid. Dit document is opgesteld op grond
van het Informatiedocument (zoals op de keerzijde gedefinieerd) en wordt slechts ter informatie bezorgd. Hoewel Fortis
Bank alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de informatie bevat in dit document te waarborgen,
zal de inhoud van het Informatiedocument doorslaggevend zijn in het geval van inconsistentie tussen de inhoud van dit
document en het Informatiedocument. De Obligaties zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Fortis Bank houdt een
vergunning en is ingeschreven als kredietinstelling bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
(CBFA), Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Aanbieding

Aanbieding aan het publiek in België, in het Groothertogdom Luxemburg en eventueel in andere landen van de Europese
Unie. De verkoopbeperkingen van toepassing op Obligaties worden vermeld in het Informatiedocument.

Risicoprofiel

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

Bedrag

Maximum 2 miljard EUR. Indien dit bedrag niet wordt bereikt, wordt de rest aangeboden aan de institutionele beleggers na
de afsluiting van de inschrijvingsperiode voor het publiek, tegen een prijs conform met geldende marktvoorwaarden op dat
moment.

Effecten

- Nominale waarde: 1.000 EUR.
- Scripturale effecten aan toonder, niet fysiek leverbaar (ISIN-code: XS0398117746).
- De Obligaties vormen een gewone, niet achtergestelde schuld van de Emittent.

Financiële dienst1

Gratis bij de betaalkantoren:
- Fortis Bank in België.
- Fortis Banque Luxembourg in Luxemburg.

Interesten

- De intresten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 4 december van elk jaar, en voor de eerste keer op
4 december 2009.
- De belegger zal jaarlijks een brutocoupon ontvangen van 3,75%.
- Het actuarieel brutorendement op de uitgifteprijs bedraagt dus 3,705%.

Vervaldag

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

Uitgifte- en betaaldatum

4 december 2008.

Uitgifteprijs

100,20% (investeringscommissie van 1,15%, inbegrepen, ten laste van de belegger).

Terugbetalingsprijs

100% van de nominale waarde op eindvervaldag.

Notering

Deze Obligaties zullen genoteerd worden op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg.

Fiscaal regime voor
particuliere beleggers
in België2

- 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

Luxemburgs recht.

Kosten1

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

Voornaamste risico’s3

De Obligaties zijn onderworpen aan risico’s betreffende de Emittent en aan de gebruikelijke risico’s van de markt, zoals de
risico’s betreffende volatiliteit, tegenprestatie, interestvoeten, etc. Hoewel de Obligaties zullen noteren op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg, is er 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.

Informatiedocument

De Emittent is niet verplicht een prospectus te publiceren in het kader van dit aanbod. Desondanks werd een informatiedocument opgesteld door de Emittent, gedateerd op 10 november 2008 (het “Informatiedocument”) dat ter beschikking is
van de potentiële beleggers, die uitgenodigd worden het aandachtig te lezen. Dit Informatiedocument is opgemaakt in het
Frans (officiële versie) en is vergezeld van een vrije vertaling in het Engels. Het is te verkrijgen aan de loketten van elk Fortis
Bank-kantoor of door te bellen naar het nummer 02 433 40 31 of op www.fortisbanking.be/emissies (vervolgens uitstaande
uitgiftes), evenals op de sites van de Beurs van Luxemburg (www.bourse.lu) en van de Trésorerie de l’Etat (www.te.public.lu).

1. Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen zouden kunnen aanrekenen voor deze verrichting.
2. De fiscale behandeling wordt bepaald door de financiële situatie van elke belegger. Deze fiscale behandeling kan later worden gewijzigd.
3. Deze informatie is een samenvatting van bepaalde risico’s eigen aan Obligaties. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de Obligaties en van de eraan verbonden risico’s, verwijzen wij u naar het
Informatiedocument. 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 het
Informatiedocument (vooral in de rubriek “Risicofactoren”). Indien de beleggers dit nodig achten, kunnen ze bovendien een specialist in financieel advies raadplegen.
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