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De Europese Investeringsbank (EIB), de financiële instelling van de Europese Unie,
geeft nieuwe obligaties op 4 jaar uit in Turkse lira (TRY) met een jaarlijkse coupon
van 7,375%. Op basis van een uitgifteprijs van 101,625% bedraagt het actuarieel
brutorendement in TRY 6,896%.

Turkse lira (TRY)
Wisselrisico

Profiel van de Europese Investeringsbank (EIB)

Recht op terugbetaling
aan 100% van de
nominale waarde in TRY
op eindvervaldag

De Europese Investeringsbank is een financiële instelling van de Europese unie (EU).
De aandeelhouders zijn de 27 lidstaten van de Unie die gezamenlijk hebben ingeschreven op
het kapitaal en waarvan de ministers van Financiën de Raad van gouverneurs vormen.
De EIB verstrekt langetermijnleningen voor de financiering van projecten.

Jaarlijkse coupon van
7,375% (bruto) in TRY

Binnen de Europese unie ondersteunt de EIB de realisatie van belangrijke Europese
doelstellingen in de volgende domeinen:
• Kleine en middelgrote bedrijven: kleine bedrijven aanmoedigen om te investeren.
• Cohesie en convergentie: de economische en sociale onevenwichten in benadeelde regio’s
bestrijden.
• Strijd tegen de klimaatverandering: de gevolgen van de opwarming van de aarde
verminderen en zich eraan aanpassen.
• Bescherming van de natuur en duurzame gemeenschappen: investeren in een nettere
natuurlijke en stedelijke omgeving.
• Duurzame, competitieve en veilige energie: alternatieve energiebronnen produceren en de
afhankelijkheid van import verminderen.
• De wetenschapseconomie: een economie die de wetenschap en de creativiteit stimuleert,
aanmoedigen via investeringen in informatie- en communicatietechnologieën en
investeringen in menselijk en sociaal kapitaal.
• Trans-Europese netwerken: grensoverschrijdende netwerken opbouwen in de transport-,
energie- en communicatiesector.

Dynamisch tot
agressief profiel

Van de 79 miljard EUR financieringen die de EIB in 2009 toekende, ging het bij 89% om
projecten binnen de EU.
Buiten de EU komt de EIB tussen in meer dan 150 landen (Zuid-Europese kandidaat-lidstaten,
mediterrane partnerlanden, landen uit Afrika, de Caraïben en de Stille Zuidzee, Latijns-Amerika
en Azië, Rusland en andere buurlanden uit het Oosten). Ze ontfermt er zich over het financiële
luik van het extern samenwerkings- en ontwikkelingsbeleid van de EU (de privésector en
infrastructuur ontwikkelen, energietoevoer voorzien, de natuur in stand houden)
De EIB, de belangrijkste internationale onafhankelijke lener en ontlener, financiert zijn
activiteiten door te lenen op de kapitaalmarkten, voornamelijk in het kader van openbare
uitgiftes van obligaties. Dankzij haar notering AAA kan de EIB aan betere marktvoorwaarden
geld lenen. (Bron: EIB)

Hoe inschrijven?
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in
België. De verkoopsbeperkingen van toepassing op de uitgifte van deze
obligaties zijn vermeld in het Prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 20 december (9 u) 2010 tot en met 26 januari 2011
(16 u). Een vervroegde afsluiting is mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij overinschrijving.
Voor meer info of inschrijvingen:
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
via Phone banking (02 433 40 31)
via PC banking en op onze site www.bnpparibasfortis.be/emissies
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Turkse lira: volatiel maar altijd interessant
Na twee jaar van intensieve discussies, werden in maart dit jaar de onderhandelingen
tussen Turkije en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stopgezet. Er werd geen enkel
akkoord bereikt en de Eerste minister Erdogan was van mening dat zijn land geen financiële hulp nodig had. Het vooruitzicht van verkiezingen halfweg 2011 zit hier natuurlijk
voor iets tussen. Een akkoord met het IMF, en zijn bijhorende strenge voorwaarden, zou
de bewegingsruimte van Tayyip Erdogan en zijn partij AKP sterk beperken.

Turkse lira (TRY)
Deze lening, uitgegeven in
TRY, is onderworpen aan het
wisselrisico. Dit betekent dat
op de eindvervaldag, de beleggers een
bedrag in TRY zouden kunnen ontvangen, dat omgerekend in euro, lager
zou kunnen zijn dan het oorspronkelijk
belegd bedrag in euro.

De zwaarste naoorlogse recessie heeft de Turkse economie hard getroffen in zowel de
belangrijke exportsector als de industriële productie (vooral de automobielsector).
Na een inkrimping van 4,7% in 2009 is de Turkse economische groei dankzij het mondiale herstel met 11,7% gestegen in het eerste trimester van 2010. Dankzij een strikte
regelgeving (als gevolg van de excessen in het verleden), is de Turkse bancaire sector relatief gespaard gebleven van de problemen.
De overheid kan haar inspanningen dus toespitsen op de reële economie.
Rentecurves in EUR en in TRY op 14.12.2010
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De hoge coupons van de obligaties in TRY trekken veel buitenlandse beleggers aan. Dat is des te meer het geval omdat de
risicoaversie stilaan wegebt en omdat de rentevoeten in de
eurozone en de Verenigde Staten zeer laag zijn.
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Evolutie van de Turkse lira ten opzichte van de euro tijdens de
laatste 10 jaar
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Bron: Bloomberg. Er kan geen enkele garantie gegeven worden
omtrent de toekomstige evolutie van de rentevoeten in TRY en in EUR.
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De stopzetting van de onderhandelingen met het IMF doet de
mogelijke volatiliteit van de Turkse lira natuurlijk toenemen.
De munt profiteert momenteel van hoge rentevoeten en een
verbetering van de wereldconjunctuur.
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Bron: Bloomberg. Er kan geen enkele garantie gegeven worden omtrent
de toekomstige evolutie van de rentevoeten in TRY en in EUR.

Voor welke belegger?
Volgens de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert, zijn deze obligaties bestemd voor beleggers met een dynamisch tot agressief
profiel. Ze kunnen echter ook passen in een goed gespreide portefeuille die beantwoordt aan een ander profiel.
Meer informatie over de risicoprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Stappenplan.
Uitgegeven in Turkse lira (TRY), richt dit instrument zich tot beleggers die, rekening houdend met hun financiële kennis en ervaring,
hun beleggingsdoelstelling en hun financiële situatie, in staat zijn de voordelen en de risico’s in te schatten om in dit instrument,
uitgegeven in een vreemde munt, te beleggen.

Belangrijkste risico’s van deze uitgifte
De obligaties zijn onderworpen aan verschillende risico’s waaronder het wissel- en het kredietrisico, en marktrisico‘s zoals het volatiliteits-, het rentevoet- en het liquiditeitsrisico.
➡ Wisselrisico: deze lening is onderworpen aan het wisselrisico. Dit betekent dat op eindvervaldag de beleggers een bedrag in
TRY zouden kunnen ontvangen dat omgezet in euro, lager zou kunnen zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag in euro.
➡ Kredietrisico: indien de Emittent in gebreke blijft, aanvaardt de obligatiehouder het risico om zijn kapitaal op eindvervaldag
niet integraal terug te krijgen.
➡ Volatiliteits- en rentevoetrisico: de koers van de obligaties kan beïnvloed worden door verschillende factoren zoals de
financiële gezondheid van de Emittent, de algemene evolutie van de rentevoeten en de volatiliteit van de markten.
➡ Liquiditeitsrisico: er is geen enkele garantie dat er een actieve markt voor de verhandeling van deze titels ontstaat.
De markt kan beperkt en weinig liquide zijn en het is onmogelijk te voorspellen tegen welke koers ze zullen worden
verhandeld. De belegger die ze wil verkopen voor de eindvervaldag zal dat dus tegen de marktprijs moeten doen.
Die kan lager zijn dan de nominale waarde.

Belangrijkste kenmerken van deze uitgifte
Emittent: Europese Investeringsbank (EIB), financiële instelling van de Europese Unie.
Rating van de emittent: Aaa bij Moody’s, AAA bij Standard & Poor’s en AAA bij Fitch.
Een rating wordt enkel ten indicatieve titel gegeven en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de obligaties van de
Emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.
Beschrijving

Effecten
• Nominale waarde: 2.500 TRY.
• Verwacht bedrag van de uitgifte: minimaal 25 miljoen TRY.
• ISIN-code: XS0571376499.
• Niet-achtergestelde scripturale toondereffecten, vertegenwoordigd door een globaal certificaat en onderworpen aan het Engels recht.
• Notering: deze obligaties zullen genoteerd worden op de Beurs van Luxemburg vanaf 31 januari 2011.

Uitgifte- en betaaldatum: 31 januari 2011.
Uitgifteprijs: 101,625% van de nominale waarde (inclusief een commissie van 1,625% ten laste van de particuliere belegger).
Vervaldag: 31 januari 2015, of een looptijd van 4 jaar.
Looptijd

Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling aan 100% van de nominale waarde in TRY op eindvervaldag.

• De belegger zal elk jaar een coupon in TRY ontvangen van 7,375% (bruto).
• De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 31 januari van elk jaar en voor de eerste keer op 31 januari 2012.
• Het actuarieel brutorendement in TRY op basis van de uitgifteprijs bedraagt 6,896%.
Rendement

Financiële dienst en bewaring op Effectenrekening bij BNP Paribas Fortis: tegen het van toepassing zijnde tarief, zie onze brochure
“Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen”, beschikbaar in onze kantoren of op de site
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige info.
Kosten

Fiscaliteit

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: op de inkomsten uit obligaties die worden geïnd door tussenkomst van een in
België gevestigde financiële tussenpersoon zal 15% roerende voorheffing (RV) worden ingehouden. De inhouding van de RV is bevrijdend
in hoofde van de particuliere beleggers.
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 fiscaal regime dat op hen van toepassing is.
Taks op Beursverrichtingen (TOB):
• geen TOB op de primaire markt.
• TOB bij verkoop/aankoop na de oorspronkelijke inschrijvingsperiode: 0,07%, met een max. van 500 EUR per verrichting.

Het Prospectus, opgesteld in het Engels en gedateerd op 22 september 2010, is gratis te verkrijgen in elk kantoor van BNP Paribas Fortis,
door te bellen naar het nummer 02 433 40 31 of op www.fortisbanking.be/emissies

Documentatie

Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank nv. Het 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 nv alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de in dit
document opgenomen informatie te waarborgen, zal noch Fortis Bank nv 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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