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Fortis Banque Luxembourg
Lening “INFLATION LINKED NOTE 4”
De inflatie is een van de hoofdthema’s van het financiële jaar 2008.
Verloop van de inflatie (op jaarbasis) in de Eurozone
De stijging van de consumptieprijzen
(HICP – Globale index zonder tabak)
draaide de jongste jaren rond de 2%
maar kent nu een plotse versnelling in
4,5%
alle westerse economieën als gevolg van 4,0%
de uit de pan swingende prijzen van olie
3,5%
en van sommige voedingsstoffen.
3,0%

Vanaf de maand maart werd telkens
weer het historisch record van de inflatie
in de Eurozone verbeterd, met een piek
op 4% in juli, vooraleer in augustus wat
af te nemen.
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De consumptieprijzen zouden dus
kunnen blijven stijgen de komende maanden. Hoe de inflatie zich op langere termijn zal gedragen, is
moeilijk te voorspellen. Maar een zaak is zeker: of de inflatie nu blijft stijgen of op haar huidige
niveau blijft, zij zal altijd een uitschurend effect hebben op uw kapitaal. Dus beter voorkomen dan
genezen!

Jaar na jaar de inflatie verslaan!
INFLATION LINKED NOTE 4, een nieuwe gestructureerde lening uitgegeven door Fortis Banque
Luxembourg,
• verzekert de terugbetaling van uw kapitaal tegen 100% van zijn nominale waarde op de
vervaldag (21 oktober 2013),
• beschermt uw rendement tegen de inflatie door jaarlijkse coupons uit te keren die minimum
4,10% (bruto) bedragen en nog hoger kunnen liggen indien de inflatie over dat jaar meer dan
2,5% bedraagt.
Elk jaar ontvangt de belegger een minimale
gewaarborgde coupon van 4,10% (bruto),
verhoogd met de inflatie over dat jaar, min 2,5% (in
absolute cijfers). Indien de inflatie meer dan 2,5%
bedraagt, zal uw coupon dus hoger zijn dan het
minimum van 4,10% (bruto). Het in aanmerking
genomen inflatiepercentage wordt bepaald door het
verloop van de HICP - Globale index zonder
tabak, tussen zijn niveau van juli en het niveau van
juli van het vorige jaar.

Jaarlijkse brutocoupon =
minimum 4,10% + (inflatie -2,5%)
Voorbeeld* : stel dat er een coupon werd
uitbetaald in oktober 2008, dan zou die
4,10% + (4,07% - 2,5% = 1,46%) = 5,67%
(bruto) hebben bedragen.

Potentiële beleggers worden verzocht het Basisprospectus en de Final Terms te lezen. Alvorens een beleggingsbeslissing te
nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met
zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Indien de belegger dit nodig acht, kan
hij een specialist in financieel advies van Fortis raadplegen.
* Dit voorbeeld is gebaseerd op historische gegevens over de index HICP – Globale index zonder tabak, tussen juli 2007 en
juli 2008, te weten een jaarlijks inflatiepercentage van 4,07%, en vormt dus geen garantie voor toekomstige resultaten.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

Fortis Banque Luxembourg S.A.

Rating van de Notes
uitgegeven door het
Programma

Moody’s: Aa3 / Standard & Poor’s: A+ / Fitch: AA-.

Risicoprofiel

Dit financiële instrument is bestemd voor de belegger met een defensief profiel.

Totaal bedrag

Minimum 5 miljoen EUR en maximum 100 miljoen EUR.

Effecten

- Nominale waarde: 1.000 EUR.
- ISIN-code: XS0384865860 - Serie 2227.
- De obligaties zijn scripturale toonder effecten, vertegenwoordigd door een globaal certificaat. Geen leveringen in materiële
vorm mogelijk.
- Gratis bewaring op een Fortis-Effectenrekening1.

Financiële dienst

Gratis bij Fortis Bank in België.

Interesten

- De jaarlijkse coupons zijn variabel met een gewaarborgd minimum van 4,10% bruto. De uitkering is voorzien op
21 oktober van elk jaar.
- Elke jaarlijkse brutocoupon zal als volgt berekend worden:
4,10% + (jaarlijks inflatiepercentage in de Eurozone, van de maand juli - 2,50%).
- Meten van de inflatie: HICP – Index van de geharmoniseerde consumptieprijzen, Globale index zonder tabak.
Niveau van de index in juli 2008: 108,38. Meer informatie over deze index en het verloop ervan vindt u op de site
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
- Op grond van de uitgifteprijs van 102% bedraagt het minimum intern rendement 3,65% bruto.

Vervaldag

21 oktober 2013.

Uitgifte- en betalingsdatum

21 oktober 2008.

Uitgifteprijs

102%.

Terugbetalingsprijs

100% op de vervaldag.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

- Bij de inschrijving: geen.
- Bij aankoop of verkoop op de secondaire markt: 0,07% (max. 500 EUR per verrichting).

Notering

De Notes zullen noteren op de Beurs van Luxemburg. Fortis Bank zal optreden als market maker op de secundaire markt.
Er is geen enkele waarborg voor de ontwikkeling van een actieve markt die toelaat de Notes te verhandelen. De markt van
de Notes kan beperkt en weinig liquide zijn en het is onmogelijk om koersen voorop te stellen waartegen de Notes kunnen
verhandeld worden.
De belegger die zijn Notes vóór de terugbetaling wil verkopen, zal ze tegen de marktprijs moeten verkopen. Deze transactie
kan leiden tot een meer- of een minwaarde t.o.v. de nominale waarde van de Notes.

Fiscaal regime voor
particuliere beleggers
in België

Op de inkomsten uit buitenlandse schuldinstrumenten 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.

Prospectus

De beleggers dienen het Basisprospectus opgemaakt in het Engels en gedateerd op 13 november 2007, zijn supplement
van 16 mei 2008, aandachtig te lezen evenals de Final Terms, opgemaakt in het Engels en gedateerd op 13 september 2008,
en ze worden uitgenodigd om hun beslissing om te investeren in de Notes uitsluitend te baseren op de inhoud ervan en
vooral op de inhoud van de sectie “Overwegingen voor de belegger – Risicofactoren”.
Een samenvatting in het Nederlands van het Basisprospectus is eveneens beschikbaar.
Deze documenten kunnen geconsulteerd worden op de site www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (klik vervolgens op
“Obligaties”, “Beschrijving” en “de uitstaande uitgiftes”).

Ter beschikking aan de
loketten van elk Fortis
Bankkantoor

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

Onderhavig document is een publicitaire mededeling. Het werd derhalve niet opgesteld in overeenstemming met de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek
op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. Dit document werd samengesteld op grond
van de gegevens opgenomen in het prospectus (zie supra) en heeft slechts een informatieve waarde. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument uiteengezet in onderhavig document, verwijzen wij u naar de “informatiebrochure – Financiële Instrumenten” dat ter beschikking is in elk Fortis-kantoor.

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingsperiode loopt van 13 september tot 14 oktober 2008 (vervroegde afsluiting is mogelijk in geval van overinschrijving
of indien de marktvoorwaarden wijzigen).
U kunt inschrijven op die nieuwe lening via PC banking of Phone banking (op het nummer 078 05 05 01) of aan de loketten van
de Fortis-kantoren.
Voor alle aanvullende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 0800/96 336.
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