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FORTIS FINANCE NV
Nieuwe obligatielening op 3 jaar in euro
FORTIS FINANCE NV, filiaal en financieringsvennootschap van de Groep Fortis, lanceert een nieuwe
lening in euro uitgegeven tegen 100,75% met een looptijd van 3 jaar en jaarlijks een coupon van
5,40% bruto. Het rendement op jaarbasis bedraagt 5,12% bruto.

FORTIS FINANCE NV
FORTIS FINANCE NV is het venster op de internationale financiële markten voor de entiteiten van de
groep Fortis, een belangrijke internationale bankverzekeraar die behoort tot de twintig grootste
financiële instellingen van Europa. Fortis SA/NV in België en Fortis NV in Nederland zijn samen
garant voor de financiële transacties van FORTIS FINANCE NV.

Niets is zo eenvoudig
FORTIS FINANCE NV brengt vandaag een nieuwe lening op de markt met als grootste kwaliteiten haar
eenvoud en haar transparantie. Van bij de start weet u precies wat uw kapitaal zal opleveren en op
welke data uw coupons worden uitgekeerd.
Deze klassieke obligatie, uitgegeven in euro waardoor u bijgevolg geen wisselkoersrisico loopt,
voorziet
• de uitkering van een coupon van 5,40% (bruto), op 23 september van elk jaar en voor de
eerste maal op 23 september 2009.
• de terugbetaling van het kapitaal tegen 100% van zijn nominale waarde op 23 september
2011.
Al deze zekerheden maken van deze nieuwe lening FORTIS FINANCE NV een belegging bestemd voor
elke belegger, zelfs de meest defensieve, die zoekt naar een veilig en rendabel alternatief voor
het klassieke sparen.

Renteomgeving

Rentecurve in euro (Duitse Bund) op 18.08.2008
5,2

FORTIS FINANCE NV *

Een obligatielening in EUR
(Duitse Bund) met een
looptijd van 3 jaar biedt
momenteel (18.08.2008)
een bruto rendement
van 3,94%.
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* Bruto rendement op de uitgifteprijs (5,12%) van de nieuwe lening
FORTIS FINANCE NV.
De beleggers dienen het Basisprospectus, en de Final Terms aandachtig 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.

Voornaamste kenmerken van deze uitgifte
Emittent

FORTIS FINANCE NV.

Garant

FORTIS SA/NV

Rating van de Garanten

Moody’s: A1 / Standard & Poor’s: A / Fitch: AA-.

Risicoprofiel

Op grond van de criteria vastgelegd door Fortis, is dit financieel instrument bestemd voor beleggers met een conservatief
profiel. Meer informatie over de risicoprofielen vindt u op www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (klik vervolgens op
“Uw beleggersprofiel bepalen”).

Bedrag

Minimum 100 miljoen EUR.

Effecten

- Nominale waarde: 1.000 EUR.
- ISIN-code: XS0384165295 - Serie EMTN 209, niet achtergestelde obligaties.
- De obligaties zijn scripturale toonder effecten, vertegenwoordigd door een globaal certificaat. Geen leveringen in materiële
vorm mogelijk. De obligaties zijn enkel leverbaar onder de vorm van een inschrijving op effectenrekening.
- Gratis bewaring op een Fortis-Effectenrekening1.

Financiële dienst

Gratis bij Fortis Bank in België.

Interesten

- De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 23 september van elk jaar en voor de eerste maal op
23 september 2009.
- De investeerder zal jaarlijks een brutocoupon ontvangen van 5,40%.
- Het brutorendement op de uitgifteprijs bedraagt dus 5,12%.

Vervaldag

23 september 2011, of een looptijd van 3 jaar.

Uitgifte- en betaaldatum

23 september 2008.

Uitgifteprijs

100,75%.

Terugbetalingsprijs

100%.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

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

Notering

De lening zal noteren op de beurs van Luxembourg. 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 lening te verhandelen. De markt kan
beperkt en weinig liquide zijn en het is onmogelijk om koersen voorop te stellen waartegen de obligaties kunnen verhandeld
worden.
De belegger die zijn obligaties vóór de eindvervaldag 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 obligaties.

Fiscaal regime voor
particuliere beleggers
in België

Op de inkomsten uit 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, die fiscaal verblijfhouders in België zijn.

Prospectus

De beleggers dienen het Basisprospectus, opgemaakt in het Engels en gedateerd op 14 augustus 2008, zijn samenvatting
en de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) opgemaakt in het Engels en gedateerd op 20 augustus 2008 aandachtig te lezen
en ze worden uitgenodigd om hun beslissing om te investeren in deze obligatie uitsluitend te baseren op de inhoud van het
volledige prospectus en vooral op de inhoud van de sectie “Risicofactoren”.

Ter beschikking aan
de loketten van elk
Fortis Bank-kantoor

EN

FORTIS NV.

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. Bij onderlinge verschillen tussen het prospectus en de in onderhavig document
opgenomen informatie zal de inhoud van het prospectus voorrang hebben. 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 20 augustus tot 17 september 2008 (vervroegde afsluiting is mogelijk in geval van
overinschrijving of indien de marktvoorwaarden wijzigen).
U kunt inschrijven op deze nieuwe lening via PC banking of Phone banking (078/05 05 01) of aan de loketten van elk Fortis
Bank-kantoor. U vindt er alle officiële documentatie evenals op onze site www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (vervolgens klikt
u op “Obligaties”, “Beschrijving” en “Uitstaande uitgiftes”).
Voor bijkomende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 02/433 40 31.
08.2008 - Verantwoordelijke uitgever: G. Eeckhoudt - Fortis Bank NV - Warandeberg 3 - 1000 Brussel

