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STARTERSFONDS
Obligatielening op 7 jaar met fiscaal voordeel
Het Startersfonds, financieringsvennootschap van het Participatiefonds, geeft nieuwe obligaties uit in euro, met een jaarlijkse
coupon van 3,75% (bruto) gedurende 7 jaar met fiscaal voordeel en met de onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie van
de Belgische Staat.

Het Participatiefonds
Sinds de oprichting ervan in 1984 zijn de operationele opdrachten van het Participatiefonds, een
financiële parastatale, in belangrijke mate geëvolueerd. De huidige doelstellingen van het
Participatiefonds kunnen als volgt worden geformuleerd:
1. de impact van de tussenkomsten van het Participatiefonds als federale openbare kredietinstelling
maximaliseren in een logica van de ondersteuning van de activiteit van kleine ondernemingen en
de bijdrage tot de bestrijding van de werkloosheid, en dat in een geest van openheid en
samenwerking ten opzichte van de andere spelers uit de sector;
2. de knowhow van het Participatiefonds delen met andere organisaties die voornamelijk als doel
hebben om de toegang van natuurlijke en rechtspersonen tot het beroepskrediet te
vergemakkelijken door hen kwalitatieve technische en financiële diensten te leveren tegen de
beste voorwaarden;
3. als ‘centre of excellence’ dat bekend staat voor zijn expertise, een betere financieringspraktijk
van kleine ondernemingen verspreiden en coördineren.

Het Startersfonds
Het Startersfonds, opgericht in juli 2003, is een financieringsfiliaal van het Participatiefonds.
Dit wil zeggen dat de door het Startersfonds ingezamelde gelden, geleend worden aan het
Participatiefonds om het voor die laatste mogelijk te maken om zijn opdracht uit te voeren.
Gezien de belangrijke rol die het Participatiefonds speelt bij het Federaal Relanceplan en het
Federaal Plan voor de KMO’s, geeft het Startersfonds obligaties uit voor een maximaal bedrag
van 300 miljoen euro. De bijkomende fondsen zullen gebruikt worden om de capaciteit tot
kredietverlening van het Participatiefonds op te trekken ten voordele van startende KMO’s.

Fiscaal voordeel
De obligaties uitgegeven door het Startersfonds genieten de waarborg van de Belgische
staat en zijn daardoor even veilig als de Staatsbons, bijvoorbeeld. Bovendien bieden zij, om de
spaarders aan te moedigen om hun beleggingen een sociale meerwaarde te geven, niet alleen
een vergoeding (jaarlijkse coupon van bruto 3,75%) in lijn met de marktrente, maar ook een
aantrekkelijk fiscaal voordeel.
De voor de intekening gestorte sommen geven immers recht op een eenmalige
belastingverlaging van 5%, met een maximum van 290 EUR per belastingplichtige (aanslagjaar 2010, inkomsten 2009). Om dat niet te verwaarlozen fiscale
voordeel te optimaliseren, aangezien het zo het jaarrendement van de lening met ongeveer 0,75% opkrikt, wordt daarom aan samenwonenden of echtgenoten aanbevolen om
inschrijvingen van meer dan 6.000 EUR in twee delen op te splitsen op naam van elke partner.
Tegenover dit belastingvoordeel staat dat de inschrijvingen op naam zijn (afgifte van het fiscaal
attest) en dat de lening tot op de eindvervaldag (8 mei 2016) moet worden behouden, datum
waarop zij tegen 100% wordt terugbetaald. De lening zal niet verhandelbaar zijn op de
secundaire markt. In geval van overlijden, zal het Startersfonds de obligaties
evenwel terugkopen tegen pari (100%) en de netto gelopen rente uitkeren.
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Voornaamste kenmerken van deze emissie
Emittent

Startersfonds (Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid).
Maatschappelijke zetel: de Lignestraat 1, 1000 Brussel.

Waarborg

Onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie van de Belgische staat.

Aanbieding

Dit document is opgesteld in het kader van een publieke aanbieding in België en voorbehouden aan particulieren.
De verkoopsbeperkingen van toepassing op de obligaties staan vermeld in het Informatiedocument.

Risicoprofiel

Op grond van de door Fortis Bank bepaalde criteria zijn deze obligaties bestemd voor beleggers met een conservatief
beleggersprofiel. Het kan ook passen in een gespreide portefeuille die beantwoordt aan een ander beleggersprofiel.
Meer informatie over risicoprofielen vindt u op www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (klik vervolgens op “Bepaal uw
beleggersprofiel”).

Totaal bedrag

Maximum 300.000.000 EUR.
In geval van overinschrijving, kunnen de orders worden verlaagd volgens de modaliteiten vermeld in het Informatiedocument.

Effecten

- ISIN-code: BE6000050185.
- Uitsluitend niet overdraagbare effecten op naam. Het register van obligatiehouders wordt bijgehouden door het Startersfonds.

Beheer

Volledig gecentraliseerd bij het Startersfonds dat de betaling van de jaarlijkse interesten en de terugbetaling van het kapitaal
op de eindvervaldag voor zijn rekening neemt en deze stort op het rekeningnummer dat door de belegger werd meegedeeld
bij de inschrijving. Elke latere wijziging van dit rekeningnummer moet door de inschrijver worden gemeld aan het
Startersfonds.
Ten gepaste tijde zullen de inschrijvers een certificaat van inschrijving op naam en een fiscaal attest toegestuurd krijgen door
het Startersfonds.

Nominale waarde

Kleinste coupure: 500 EUR.

Interesten

- De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 8 mei van elk jaar, en voor de eerste keer op 8 mei 2010.
- De investeerder zal jaarlijks een brutocoupon ontvangen van 3,75%.
- De interesten zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde
van de particuliere beleggers.

Fiscaal voordeel

- 5% op het belegde bedrag, met een maximum van 290 EUR per belastingplichtige (natuurlijk persoon).
- De obligaties moeten worden bewaard tot op de eindvervaldag. In geval van overlijden van de inschrijver, verliest hij echter
niet het fiscale voordeel dat hij heeft genoten.

Vervaldag

8 mei 2016, wat overeenstemt met een looptijd van 7 jaar.

Uitgifte- en betalingsdatum

8 mei 2009.

Emissieprijs

100% (geen commissie ten laste van de inschrijver).

Terugbetalingsprijs

100%.

Notering

De obligaties worden niet genoteerd op de beurs. Er bestaat geen enkele secundaire markt. Bijgevolg zijn de obligaties niet
liquide en kunnen ze niet worden verhandeld of overgedragen vóór de vervaldag. Het Startersfonds houdt zich evenwel het
recht voor om de obligaties in te kopen in geval van overlijden van de bezitter.

Informatiedocument

De Emittent is niet verplicht om een prospectus te publiceren in het kader van dit aanbod. Er kan evenwel een Informatiedocument bekomen worden in het Nederlands en in het Frans, gedateerd op 20 maart 2009, in alle Fortis Bank-kantoren,
bij de Klantendienst of op het nummer 02 433 40 31 of op de site www.fortisbanking.be/emissies (vervolgens klikt u op
“uitstaande uitgiftes”) en op de site van het Participatiefonds www.fonds.org. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen,
wordt elke belegger aanbevolen het Informatiedocument te raadplegen en vooral de sectie “Risicofactoren”.

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 Informatiedocument.

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingsperiode loopt van 23 maart tot 30 april 2009.
De inschrijving zou vervroegd kunnen worden afgesloten.
U kunt inschrijven op deze nieuwe lening via Phone banking (op het nummer 02 433 40 31) of aan de loketten van alle Fortis
Bank-kantoren.
Voor alle aanvullende inlichtingen kunt u bellen met onze Klantendienst op het nummer 02 433 40 31 of surfen naar onze site
www.fortisbanking.be/emissies (vervolgens klikt u op “uitstaande uitgiftes”)
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