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NV BEKAERT SA
geeft nieuwe Obligaties uit op 3 jaar en op 5 jaar in euro
NV Bekaert SA, een wereldwijde speler in geavanceerde metaaltransformatie en geavanceerde
materialen en deklagen, geeft een openbaar obligatieaanbod (de “Obligaties”) uit in euro met
• ofwel een jaarlijkse coupon van 5,75% (bruto) gedurende 3 jaar, wat op grond van de uitgifteprijs
van 101,185% neerkomt op een actuarieel rendement van 5,312% bruto (de “Obligaties 2012”).
• ofwel een jaarlijkse coupon van 6,75% (bruto) gedurende 5 jaar, wat op grond van de uitgifteprijs
van 101,201% neerkomt op een actuarieel rendement van 6,461% bruto (de “Obligaties 2014”).

Ondernemingsprofiel van Bekaert
Bekaert is een wereldwijde speler in
• geavanceerde metaaltransformatie: productie van een uitgebreid gamma steelcord en
staaldraad van superieure kwaliteit, en
• geavanceerde materialen en deklagen: activiteit gericht op hoogtechnologische toepassingen
zoals metaalvezels, gespecialiseerde glasfolies enz.
Bekaert, met hoofdkantoor in België, heeft 16.971 medewerkers en telt klanten in ruim 120 landen.
De hoogtechnologische producten en de systemen en diensten ontwikkeld door Bekaert, vinden
hun toepassing in een groot aantal sectoren zoals de auto-industrie, de bouw, de energiesector,
de land- en tuinbouwsector, de verbruiksgoederen, de machinebouw…
De langetermijnstrategie van Bekaert is gericht op duurzame rendabele groei. Om deze bedrijfsstrategie te realiseren streeft de onderneming naar wereldwijd markt- en technologisch leiderschap.
In de loop van de voorbije jaren werd de aanwezigheid op de groeimarkten versterkt. Sinds 2005
realiseert Bekaert een groter aandeel van de gezamenlijke omzet in de opkomende markten dan in
de westerse, rijpe markten.
In nauwe samenwerking met partners en klanten doet de onderneming aan onderzoek en
ontwikkeling. Bekaert investeert vooral in producten met hoge toegevoegde waarde. Innovatie
wordt een alsmaar belangrijker groeimotor. Door te anticiperen op hun behoeften biedt de
onderneming haar industriële klanten de oplossingen die hen voorsprong geven op hun markten.
Op 31 december 2008 bedroeg de geconsolideerde omzet van Bekaert 2,66 miljard EUR.
(Bron: Bekaert)

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingsperiode loopt van 17 maart tot en met 9 april 2009. Een vervroegde
afsluiting is mogelijk.
U kunt inschrijven op deze nieuwe Obligaties via PC banking of Phone banking (02 433 40
31) of aan de loketten van elk Fortis Bank-kantoor.
Om het Prospectus aangaande deze Obligaties te bekomen of voor bijkomende inlichtingen,
kom binnen in één van de Fortis Bank-kantoren of neem contact op met onze Klantendienst
op het nummer 02 433 40 31. U kunt ook onze site raadplegen:
www.fortisbanking.be/emissies (vervolgens klikt u op “uitstaande uitgiftes”).
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Voornaamste kenmerken van deze Obligaties
Emittent

NV Bekaert SA.
Er bestaat geen rating voor de Emittent noch voor de Obligaties.

Aanbieding

Dit document is opgesteld in het kader van de aanbieding aan het publiek in België. De verkoopsbeperkingen van
toepassing op de Obligaties staan vermeld in het Prospectus.

Risicoprofiel

Op grond van de door Fortis Bank bepaalde criteria,
- zijn de Obligaties 2012 bestemd voor beleggers met een neutraal tot agressief beleggersprofiel;
- zijn de Obligaties 2014 bestemd voor beleggers met een dynamisch tot agressief beleggersprofiel.
Ze kunnen ook passen in een gespreide portefeuille die beantwoordt aan een ander beleggersprofiel. Meer informatie over
risicoprofielen vindt u op www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (klik daarna op “Bepaal uw beleggersprofiel”).
Er wordt de beleggers ook aangeraden om na te gaan of deze belegging bij hen past, rekening houdend met hun kennis
en ervaring meer bepaald op financieel vlak, hun beleggingsdoelstellingen en hun financiële situatie. In geval van twijfel
kunnen ze een specialist in financieel en fiscaal advies raadplegen en in voorkomend geval er niet in beleggen.

Bedrag

De Emittent voorziet de uitgifte van Obligaties voor een totaal bedrag begrepen tussen minimum 150 miljoen EUR en
maximum 300 miljoen EUR. Dit bedrag kan echter worden verlaagd, afhankelijk van de resultaten van het aanbod op
het einde van de inschrijvingsperiode. Elke tranche (Obigaties 2012 en 2014) zullen individueel 200 miljoen EUR niet mogen
overschrijden.

Effecten

- Nominale waarde: 1.000 EUR.
- ISIN-code Obligaties 2012: BE0002166321. ISIN-code Obligaties 2014: BE0002167337.
- Gedematerialiseerde effecten, onderworpen aan het Belgische recht. Niet fysiek leverbaar.

Interesten

- De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 16 april van elk jaar, en voor de eerste keer op 16 april 2010.
- De investeerder zal jaarlijks een brutocoupon ontvangen van 5,75% voor de Obligaties 2012; 6,75% voor de Obligaties 2014.
- Het actuarieel brutorendement op de uitgifteprijs1 bedraagt dus 5,312% voor de Obligaties 2012; 6,461% voor de Obligaties 2014.

Vervaldag

- 16 april 2012 voor de Obligaties 2012, wat overeenstemt met een looptijd van 3 jaar.
- 16 april 2014 voor de Obligaties 2014, wat overeenstemt met een looptijd van 5 jaar.

Uitgifte- en betaaldatum

16 april 2009.

Uitgifteprijs

- Obligaties 2012: 101,185% van de nominale waarde (een plaatsingscommissie van 0,75% en een inschrijvingscommissie
van 0,625% inbegrepen2).
- Obligaties 2014: 101,201% van de nominale waarde (een plaatsingscommissie van 1% en een inschrijvingscommissie
van 0,875% inbegrepen2).

Terugbetalingsprijs

100% van de nominale waarde op eindvervaldag.

Notering

Deze Obligaties zullen genoteerd worden op Euronext Brussel.

Fiscaal regime voor
particuliere beleggers
in België3

- 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.

Kosten4

- Financiële dienst: gratis bij betalingsagent Fortis Bank in België.
- Bewaring van deze Obligaties op een Fortis Bank-Effectenrekening: tegen het van toepassing zijnde tarief (zie onze
informatiebrochure op www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (klik vervolgens op “Kosten en taksen”).

Voornaamste risico’s

In geval de Emittent in gebreke zou blijven, loopt de Obligatiebezitter het risico dat op de vervaldag zijn oorspronkelijk kapitaal
niet wordt terugbetaald. Bovendien kan de koers van de Obligatie schommelen door toedoen van verschillende factoren
zoals de financiële gezondheid van de Emittent, het algemene verloop van de rentetarieven en de volatiliteit van de markten.
Bovendien kan de secundaire markt heel beperkt en weinig liquide blijken. De belegger die zijn Obligaties vóór de terugbetaling wil verkopen, zal ze dus tegen de marktprijs moeten verkopen. Deze prijs zou minder dan de nominale waarde kunnen
bedragen. 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 volledige Prospectus en vooral in de rubriek “Risk Factors”.

1 De berekening van het actuarieel brutorendement op de uitgifteprijs houdt enkel rekening met de uitgifteprijs en de interestvoet, uitgaande van de veronderstelling dat de Obligatie wordt gekocht
op de primaire markt en dat ze wordt behouden tot op de vervaldag.
2 Ten laste van de particuliere belegger
3 De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren
over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.
4 Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen zouden kunnen aanrekenen voor deze verrichting.

Prospectus
De Samenvatting van 16 maart 2009 maakt samen met het Registratiedocument van 16 maart 2009 en de Verrichtingsnota met betrekking tot de Obligaties
van 16 maart 2009, het Prospectus met betrekking tot het aanbod op openbare inschrijving op de Obligaties van de Emittent (het “Prospectus”).
Het Prospectus werd goedgekeurd door de CBFA op 16 maart 2009. Het Registratiedocument en de Verrichtingsnota zijn opgemaakt in het Nederlands en
het Engels. De Samenvatting werd opgemaakt in het Nederlands, het Frans en het Engels. Deze documenten zijn te verkrijgen aan de loketten van elk Fortis
Bank-kantoor, door te bellen naar het nummer 02 433 40 31 of op www.fortisbanking.be/emissies (klik vervolgens op “uitstaande uitgiftes”).

Waarschuwing
Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, B-1000 Brussel. 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 beleggingsgebied. Hoewel Fortis Bank alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid
van de in dit document opgenomen informatie te waarborgen, zal noch Fortis Bank noch enig persoon die aan haar verbonden is, aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele
schade of voor rechtstreekse of onrechtstreekse kosten die zouden voortvloeien uit een beslissing die op basis van dit document genomen werd, behalve in geval van bedrieglijke, onjuiste
of tegenstrijdige informatie ten opzichte van het Prospectus.
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