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Obligatielening
4 jaar en 6 maanden
Recht op terugbetaling
tegen 100% (zonder kosten)
van het belegde kapitaal op
de eindvervaldag
Jaarlijkse coupon van 5%
(bruto)
Actuarieel rendement van
4,755% (bruto)
Neutraal tot dynamisch
profiel
Risico’s verbonden aan de
Garantie en risico’s
verbonden aan rechtszaken en klachten
Coupons onderworpen
aan roerende voorheffing

Etexco, maatschappij van de Groep Etex, een internationale industriële groep
die behoort tot de wereldspelers in de bouwmaterialensector, geeft obligaties
in euro uit.
Deze obligaties zijn een schuldinstrument. Door erop in te tekenen, leent u geld
aan de Emittent die zich verbindt tot de jaarlijkse uitkering van een interest en
tot de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag. Bij faillissement of
wanbetaling van de Emittent en/of de Garanten, loopt u het risico de bedragen
waarop u recht hebt, niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen
op de eindvervaldag.
Deze obligaties zijn bestemd voor beleggers die zelf in staat zijn de voordelen en
risico’s in te schatten van een belegging in deze obligaties. Dit gebeurt op basis
van hun ﬁnanciële situatie, hun kennis en hun ervaring, in het bijzonder door hun
vertrouwdheid met de evolutie van de rente.
Belangrijkste kenmerken
✔ Looptijd van 4 jaar en 6 maanden.
✔ Jaarlijkse coupon van 5% (bruto). De eerste coupon, uitgekeerd op 31 maart
2013, zal een ’korte coupon’ zijn met een brutobedrag van 25,34 EUR.
✔ Op basis van de uitgifteprijs van 101% bedraagt het actuarieel rendement
4,755% (bruto).

Bedrijfsproﬁel van de Groep Etex
Etexco, deel van de Groep Etex, is voor 100% in handen van Etex NV dat rechtstreeks of onrechtstreeks ook een bepaald aantal ondernemingen van de Groep Etex in handen heeft.
Meer informatie over de structuur van de Groep Etex leest u op pagina 97 van het Prospectus.
De Groep Etex is een internationale industriële groep met hoofdzetel in België. De Groep werd
opgericht in 1905 en is niet beursgenoteerd.
Vandaag is het een wereldspeler in de
sector van bouwmaterialen. Dankzij
een sterke en gediversifieerde groei
heeft de Groep Etex vandaag meer dan
17.000 medewerkers en 121 productievestigingen in 44 landen. De Groep
focust haar activiteiten op Europa (vnl.
Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux) en Zuid-Amerika
(vnl. Brazilië, Argentinië, Chili, Peru en
Colombia), maar is ook aanwezig in
Azië en Afrika.

Verdeling van de omzet in 2011 per regio
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De Groep Etex is actief in 4 marktsegmenten:

Verdeling van de omzet in 2011 per productiegroep

✔ dakbedekkingsmaterialen (beton-en kleidakpannen, leien en golfplaten in
vezelcement);
✔ gevelbekleding en bouwplaten (voor binnen- en buitenafwerking in gips en
vezelcement);
✔ brandbeveiliging en isolatie (passieve brandbeveiliging van gebouwen en
isolatie met hoge performantie voor de industrie);
✔ keramische vloer- en wandtegels.

Andere
8%
Keramiek 8%

Dakbedekking
40%

Vuurbestendigheid
17%

De Groep Etex heeft de financiële crisis goed doorstaan dankzij een goede geografische spreiding,
de aanwezigheid in verschillende marktsegmenten en het tijdig nemen van de nodige
operationele en structurele maatregelen.
De laatste vijf jaar bleef de brutomarge vrij stabiel en bleven ook de kosten onder controle.
De resultaten in 2011 bevestigen deze trend. De bedrijfswinst (REBIT) bedroeg 197 miljoen euro.
Dat is een stijging met 14,7% ten opzichte van het vorige boekjaar zonder rekening te houden
met de overname van de gipsafdeling van Lafarge.

Droge constructie
27%

Overzicht van de kerncijfers van de Groep Etex

285

309

412

EBIT

185

176

246

1. Gedeeltelijke opname van de Gypsum-resultaten in de
geconsolideerde 2011 groepresultaten en dit voor de
periode waarvan deze divisie effectief deel heeft
uitgemaakt van de groep.
2. Volledige consolidatie van de Gypsum-activiteiten in de
geconsolideerde 2011 cijfers (niet-geauditeerd).
3. EBITDA: operationeel resultaat voor interesten,
belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen.

EBITDA3

303

291

394

(Bron: Etex Groep)

Netto financiële schuld

337

1.377

1.377

In miljoen EUR

2010

20111

2011 pro forma2

Omzet

1.956

2.300

3.107

172

197

267

Recurrente EBIT
Recurrente EBITDA

1

In 2012 investeert de Groep Etex aanzienlijk in groeimarkten die in de toekomst zullen bijdragen tot het groepsresultaat. De Groep bouwt:
✔
✔
✔
✔

een nieuwe productielijn voor gevelbekleding in China;
een productielijn voor vezelcementplaten in Indonesië;
een fabriek voor kleidakpannen in Polen; en
een fabriek voor vloer- en wandtegels in Peru en Colombia.

(Bron: Etex Groep)

Doelstelling van het aanbod
De netto opbrengsten van de uitgifte zullen worden aangewend voor een gedeeltelijke terugbetaling van de lijn van
450.000.000 EUR die deel uitmaakt van de bestaande
kredietconventie die toegekend is door een syndicaat
van banken, waaronder BNP Paribas Fortis.
(Bron: Etex Groep)

2/6

September 2012 - Flash Invest

Belangrijkste risico’s en kenmerken van deze uitgifte
Deze obligaties zijn onderworpen aan risico’s, verbonden aan de Emittent en/of de Garanten (kredietrisico) en aan marktrisico’s
zoals het volatiliteitsrisico, het renterisico, het liquiditeitsrisico enz.
• Kredietrisico: de terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van de Emittent en/of de Garanten.
Het is mogelijk dat de Obligatiehouders een deel van of het volledige belegde bedrag verliezen in geval van faillissement of bij
wanbetaling van de Emittent. De Groep Etex had op 31 december 2011 een netto financiële schuld van 1.377.012.000 EUR uitstaan,
onder meer in de vorm van kredietlijnen op middellange en lange termijn. Die schuld zou een negatieve impact kunnen hebben op
zijn operationele activiteiten. Aangezien de Groep Etex haar activiteiten voornamelijk via dochtervennootschappen uitvoert, zijn de
terugbetalingsrechten van de Obligatiehouders structureel achtergesteld tegenover de andere schulden van de dochtervennootschappen van de Emittent.
• Risico’s verbonden aan de activiteiten van de Emittent: de producten van de Groep Etex worden gebruikt in nieuwbouw en
renovatie van gebouwen. Gezien de sterke geografische spreiding van haar divisies zijn haar activiteiten sterk onderhevig aan de
activiteitsgraad in de bouwsector op van elk van de markten waarin ze actief is. Deze sector is van nature cyclisch en afhankelijk
van verscheidene factoren zoals het niveau van woonprojecten en commerciële projecten, de beschikbaarheid van financiering en
hypotheekleningen, interestvoeten en de economische activiteit in het algemeen.
• Risico van prijsschommelingen van het effect (marktrisico): de prijs van dit schuldinstrument zal schommelen naargelang de
financiële gezondheid van de Emittent, de algemene evolutie van de rentevoeten en de volatiliteit van de markten. In het algemeen
kan men zich verwachten aan een daling van de prijzen op de obligatiemarkten als de rentevoeten stijgen. De belegger die zijn
obligaties zou wensen te verkopen vóór de eindvervaldag, zal deze dienen te verkopen tegen de dan geldende marktprijzen die lager
zouden kunnen zijn dan de nominale waarde.
• Liquiditeitsrisico: de notering op Euronext Brussels is geen garantie dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen en dus kan het
zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun obligaties te verkopen vóór de eindvervaldag. De obligatiemarkt kan weinig liquide
zijn. De belegger die zijn obligaties voor de eindvervaldag zou willen verkopen, zal dit moeten doen tegen de prijs bepaald door de
bank die optreedt als tegenpartij. Hij zal de taks op beursverrichtingen (TOB) moeten betalen, evenals een eventueel makelaarsloon
bepaald door de bank die optreedt als tegenpartij.
• Risico’s verbonden aan de Garantie: de obligaties zijn gewaarborgd door de Garanten, in het bijzonder Etex NV en de volgende
dochtervennootschappen van de Groep Etex: E.M. Holdings UK Ltd, Eternit NV, Inversiones Etex Chile Limitada, Merilux S.a.r.l.,
Nefibouw B.V. en Promat International NV. De Garantie en zijn beperkingen staan beschreven in de Garantieverklaring die bij het
Prospectus hoort. De Emittent heeft het recht om onder een aantal voorwaarden, toegelicht in het Prospectus, aan maximaal twee
Garanten kwijting te verlenen van hun verplichtingen die voortvloeien uit de Garantieverklaring. Aan Etex NV kan evenwel geen
dergelijke kwijting worden verleend. Een verleende kwijting heeft een verhoging met 0,50% van de coupon (step-up) tot gevolg.
Wordt een aldus vrijgestelde Garant evenwel vervangen door een nieuwe Garant, dan heeft dit de annulatie van de verhoging van de
coupon (step-down) tot gevolg. De voorwaarden en praktische modaliteiten met betrekking tot de kwijting en de vervanging van een
Garant staan beschreven in het Prospectus (pagina 50 en volgende, sectie 1, e. en 4, c., ’Interest’ van de ’Terms and Conditions’).
Potentiële beleggers wordt geadviseerd om het bestaan van een Garantie niet te laten doorwegen als een doorslaggevend
argument in hun beleggingsbeslissing.
• Risico’s verbonden aan rechtszaken en klachten: de Groep Etex is betrokken in een aantal rechtszaken met betrekkking tot het
gebruik in het verleden van asbest en met betrekking tot illegale afspraken. De processen en klachten in verband met asbest zijn het
gevolg van het feit dat een aantal ondernemingen die deel uitmaken van de Groep in het verleden bouwmaterialen vervaardigden en
gebruikten die asbest bevatten. Sinds 2002 gebruikt de Groep Etex geen asbest meer. De Groep legde een provisie aan van
104,277 miljoen EUR waarvan 28,7 miljoen EUR voor het proces dat aanhangig werd gemaakt voor de rechtbank van Turijn (voor
meer details, zie pagina 31 en volgende van het Prospectus).
• Risico op belangenconﬂicten: de Emittent en de Garanten zijn betrokken in een algemene handelsrelatie en/of in specifieke transacties met BNP Paribas Fortis. Zo werd een kredietovereenkomst toegestaan aan de Emittent en de Garanten door BNP Paribas Fortis
en andere banken in het kader van de gebruikelijke bankverrichtingen. Zij bevat voorwaarden die voordeliger zijn in vergelijking met
de obligatie-uitgifte die het voorwerp uitmaakt van dit promotioneel document. Meer informatie hierover vindt u in het Prospectus.
BNP Paribas Fortis heeft in zijn hoedanigheid van kredietverstrekker aan de Emittent of aan een met deze laatste verbonden vennootschap (in welke hoedanigheid dan ook), geen enkele verplichting jegens de Obligatiehouders. Meer in het bijzonder is hij niet
gehouden de belangen van deze laatsten te beschermen. Het is dus mogelijk dat de belangen van BNP Paribas Fortis ingaan tegen
de belangen van de Obligatiehouders.

De belegger wordt uitgenodigd het geheel van risicofactoren aandachtig te lezen in het Prospectus, en dan meer bepaald aandacht te schenken aan de risico’s verbonden aan de Emittent en zijn speciﬁeke activiteiten.
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Voor welke belegger?
Als belegger dient u een belegging in dit type van financieel instrument enkel te overwegen indien dit aangewezen is in het licht van
uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw kennis en ervaring terzake.
Volgens de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert, is deze obligatie met voorrang en binnen bepaalde grenzen bestemd voor beleggers
met een neutraal tot dynamisch proﬁel. Binnen nog strengere beperkingen kan zij ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel.
Meer informatie over de beleggersprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Stappenplan.
Elke belegger wordt uitgenodigd om BNP Paribas Fortis te laten nagaan of een dergelijke belegging aanbevolen kan worden in het licht
van zijn persoonlijke situatie.
Vooraleer op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt elke belegger aanbevolen kennis te nemen van het Prospectus,
en dan meer bepaald van het onderdeel ’Risicofactoren’, alsook van onze ’Informatiebrochure financiële instrumenten’. Deze documenten zijn beschikbaar in onze kantoren en op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over MiFID.

Documentatie
Het Prospectus, opgesteld in het Engels, werd op 3 september 2012 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Een samenvatting van het Prospectus is ook beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.
Het Prospectus evenals de samenvattingen kunnen gratis verkregen worden in elk BNP Paribas Fortis-kantoor, op het telefoonnummer
02 433 41 34. Daarnaast zijn ze ook beschikbaar op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies en op de website van de Emittent
http://www.etexgroup.com

Inschrijving
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België.
De verkoopsbeperkingen voor de uitgifte van deze obligaties zijn vermeld in het Prospectus.
Het uitgiftebedrag werd vastgelegd op minimaal 100 miljoen EUR en maximaal 400 miljoen EUR. Het eindbedrag van het aanbod
zal worden bepaald door de Emittent op basis van de criteria die in het Prospectus zijn opgenomen.
De inschrijvingsperiode loopt van 6 september (9 u.) tot en met 20 september 2012 (16 u.)
Een vervroegde afsluiting is mogelijk maar kan zich ten vroegste voordoen op het einde van de eerste dag van de inschrijvingsperiode, namelijk 6 september 20121 (zie hieronder).

Toewijzing
BNP Paribas Fortis werd aangesteld door de Emittent om deze obligaties te plaatsen, tot 25% van het finale bedrag van het aanbod, zoals vermeld staat in het Prospectus. Zodra het hem toegewezen bedrag geplaatst is, maar ten vroegste op het einde van de
eerste dag van de inschrijvingsperiode, namelijk 6 september 20121, zal BNP Paribas Fortis de mogelijkheid hebben om de registratie van orders stop te zetten. Dit kan gebeuren via de publicatie op haar website www.bnpparibasfortis.be/emissies van een bericht
tot afsluiting van de verkoop. Eenzelfde bericht zal eveneens gepubliceerd worden op de website van de Emittent
(www.etexgroup.com), samen met een lijst van de financiële instellingen die eventueel nog inschrijvingen aanvaarden. Een vervroegde afsluiting is pas mogelijk zodra alle instellingen die belast werden met de plaatsing van deze uitgifte, het bedrag hebben
geplaatst dat hen werd toegewezen (eventueel herverdeeld, zoals vermeld in het Prospectus).
Bij overinschrijving zal BNP Paribas Fortis op proportionele wijze de effecten verdelen onder de orders die zij heeft ontvangen, om
tegemoet te komen aan een zo maximaal mogelijk aantal beleggers. Bij overinschrijving kan een geplaatst order dus teruggebracht
worden (per schijf van 1.000 EUR en, in de mate van het mogelijke, tot een nominaal bedrag van minimaal 1.000 EUR, wat overeenstemt met de coupure van de obligaties). De potentiële belegger wordt verzocht de toewijzingsprocedure te lezen in het
Prospectus.
1 Gelieve te noteren dat bepaalde kantoren sluiten om 16u. Inschrijven blijft echter mogelijk tot 17.30 u. via PC banking en telefonisch via het nummer 02 433 41 34.

Voor meer info of om in te schrijven:
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
telefonisch via 02 433 41 34
via PC banking op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies
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Belangrijkste kenmerken van deze uitgifte
Emittent: Etexco NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

Beschrijving

Trustee: BNP Paribas Trust Corporation UK Limited. De Trustee zal de beleggers vertegenwoordigen in bepaalde specifieke gevallen die
voorzien zijn in het Prospectus, zoals bijvoorbeeld bij wanbetaling van de Emittent of bij een verzoek tot vervanging van een Garant. Meer
informatie betreffende de Trustee en zijn rol zijn opgenomen in de Trust Deed. Die is afgesloten op 4 september 2012 tussen de Emittent, de
Garanten en de Trustee, en is beschikbaar in het hoofdkantoor van de Emittent.
Garantie: de obligaties worden onherroepelijk, onvoorwaardelijk en hoofdelijk gegarandeerd, onderworpen aan de wettelijke beperkingen
vervat in de Garantieverklaring (zoals opgenomen in het Prospectus-onderdeel ’Terms and Conditions’ en in de bijlage ’Garantieverklaring’)
door Etex NV en de volgende dochtervennootschappen van de Groep Etex: E.M. Holdings UK Ltd, Eternit NV, Inversiones Etex Chile Limitada,
Merilux S.a.r.l., Nefibouw B.V. and Promat International NV. De Emittent heeft het recht om onder een aantal voorwaarden, toegelicht in
het Prospectus, aan maximaal twee Garanten kwijting te verlenen van hun verplichtingen die voortvloeien uit de Garantieverklaring.
Aan Etex NV kan evenwel geen dergelijke kwijting worden verleend. Een verleende kwijting heeft een verhoging met 0,50% van de coupon
(step-up) tot gevolg. Wordt een aldus vrijgestelde Garant evenwel vervangen door een nieuwe Garant, dan heeft dit de annulatie van de
verhoging van de coupon (step-down) tot gevolg. De voorwaarden en praktische modaliteiten met betrekking tot de kwijting en de vervanging van een Garant staan beschreven in het Prospectus (pagina’s 59 en 70 sectie 1, e. en 4,c., ’Interest’ van de ’Terms and Conditions’).
Potentiële beleggers wordt geadviseerd om het bestaan van een Garantie niet te laten doorwegen als een doorslaggevend argument in
hun beleggingsbeslissing.
Er bestaat geen rating voor de Emittent en de Garanten, noch voor de obligaties.
Effecten:
• Nominale waarde: 1.000 EUR.
• Uitgiftebedrag: minimaal 100 miljoen EUR en maximaal 400 miljoen EUR. De Emittent behoudt zich het recht voor om geen enkele obligatie uit te geven indien de inschrijvingen op het einde van de inschrijvingsperiode minder dan 100 miljoen EUR bedragen. Meer informatie
over het uitgiftebedrag is beschikbaar in het Prospectus.
• ISIN-code: BE0002187533.
• Niet-achtergestelde gedematerialiseerde effecten, gegarandeerd en onderworpen aan het Belgisch recht (zie ’Belangrijkste risico’s van
deze emissie’ op pagina 3, met name ’Risico’s verbonden aan de Garantie’ en ’Risico’s verbonden aan rechtszaken en klachten’).
• Notering: deze obligaties zullen noteren op Euronext Brussels vanaf 27 september 2012 (zie ’Belangrijkste risico’s van deze emissie’ op
pagina 3, met name de paragraaf gewijd aan het ’Liquiditeitsrisico’).

De belangrijkste risico’s verbonden aan deze obligaties staan beschreven op pagina 3.
De belegger wordt uitgenodigd het geheel van risicofactoren aandachtig te lezen in het Prospectus, en dan meer bepaald aandacht te
schenken aan de risico’s verbonden aan de Emittent en zijn speciﬁeke activiteiten.
Risico

Uitgifte- en betaaldatum: 27 september 2012.
Uitgifteprijs: 101% van de nominale waarde (inclusief een commissie van 1% ten laste van de particuliere belegger).
Eindvervaldag: 31 maart 2017, dit is een looptijd van 4 jaar en 6 maanden.
Looptijd

Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling tegen 100% van het belegde kapitaal (zonder kosten) op de eindvervaldag. Bij faillissement of
wanbetaling van de Emittent en/of de Garanten loopt de belegger het risico zijn kapitaal niet terug te krijgen op de eindvervaldag.
Vervroegde terugbetaling
De Obligatiehouders hebben met name het recht een vervroegde terugbetaling van alle of een deel van de obligaties te vragen wanneer er
een wijziging in controlerende aandeelhoudersschap optreedt voor zover op het moment van de wijziging in controlerend aandeelhoudersschap 1) de Emittent, Etex NV of de obligaties over een rating beschikken en die rating als gevolg van de wijziging in controle verlaagd zou
worden of 2) noch de Emittent noch Etex NV noch de obligaties beschikken over een rating.
Er is sprake van een wijziging in controle wanneer één persoon of bepaalde personen handelend in gemeenschappelijk overleg aan (bijna)
alle aandeelhouders die niet de uitbrenger van het aanbod zijn, een voorstel doen om de totaliteit of de meerderheid van de gewone aandelen van de Emittent te verwerven. In opvolging van dit aanbod zal de aanbieder 1) de gewone aandelen of andere stemrechten van de Emittent verworven hebben of 2) na publicatie van de resultaten van zijn aanbod, bij de afsluiting van het aanbod in staat zijn deze aandelen
of stemrechten te verwerven op zo een wijze dat hij het recht heeft op meer dan 50% van de stemmen die normaliter uitgebracht kunnen
worden op een algemene vergadering van de Emittent.
De voorwaarden en modaliteiten van een mogelijke voortijdige terugbetaling staan beschreven in het Prospectus (pagina 76 en volgende,
sectie 8, ’Events of Default’ van de ’Terms and Conditions’).

• De belegger zal jaarlijks recht hebben op een coupon van 5% (bruto).
• De eerste coupon zal een ’korte coupon’ zijn met een brutobedrag van 25,34 EUR, betaalbaar op 31 maart 2013. De volgende interesten
zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 31 maart van elk jaar.
• Het actuarieel brutorendement op basis van de uitgifteprijs bedraagt dus 4,755%.
Rendement

De jaarlijkse brutocoupon zal verhoogd worden (step-up) met 0,5% vanaf de uitkering van de volgende coupon, indien:
• de verhouding van de netto schuldpositie tegenover de EBITDA van de Groep Etex een bepaald niveau gespecifieerd in het Prospectus overschrijdt. Deze verhoging kan ongedaan gemaakt worden als de gespecifieerde verhouding opnieuw gerespecteerd wordt (step-down); of
• de Emittent nalaat om een Garant te vervangen waaraan kwijting van zijn verplichtingen is verleend, in overeenstemming met de
voorwaarden voorzien in het Prospectus. Wordt alsnog een nieuwe Garant voorzien ter vervanging van de Garant waaraan kwijting is
verleend, dan wordt de verhoging van de coupon geannuleerd (step down). Een daling van de coupon (step-down) zal niet kunnen plaatsvinden zonder een voorafgaande verhoging van deze coupon (step-up). De jaarlijkse brutocoupon zal dus niet lager kunnen zijn dan 5%.
De voorwaarden en praktische modaliteiten met betrekking tot een vervroegde terugbetaling staan beschreven in het Prospectus (pagina
69 en volgende, sectie 4, ’Interest’ van de ’Terms and Conditions’).
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Belangrijkste kenmerken van deze uitgifte
Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.
Bewaring op een Effectenrekening BNP Paribas Fortis: volgens het tarief dat van kracht is (zie onze brochure ’Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen’ die beschikbaar is in het kantoor of op de website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige info).
Kosten

Fiscaliteit

Commissies berekend op het totaal geplaatste bedrag en volledig ten laste van de Emittent:
- Beleggingscommissie van 0,875%.
- Structureringscommissie van 0,55%.

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België:
Op grond van de nieuwe fiscale wetgeving van kracht vanaf 1 januari 2012, zijn de inkomsten uit schuldtitels onderworpen aan de roerende
voorheffing (RV) van 21%. Natuurlijke personen die roerende inkomsten ontvangen voor een bedrag dat 20.020 EUR overschrijdt (voor het
inkomstenjaar 2012), zijn voortaan een ’bijkomende heffing op roerende inkomsten’ van 4% verschuldigd op het hogere gedeelte.
Als de bijkomende heffing aan de bron ingehouden wordt op hun roerende inkomsten, zijn de roerende voorheffing en de bijkomende heffing
in hoofde van de particuliere beleggers bevrijdend. Als daarentegen de bijkomende heffing niet aan de bron ingehouden wordt, is de roerende voorheffing niet bevrijdend, en moet de particuliere belegger zijn beleggingsinkomsten aangeven in de aangifte in de Personenbelasting.
De fiscale behandeling hangt af 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.
Taks op beursverrichtingen (TOB):
• Geen TOB op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode).
• TOB van 0,09% bij verkoop/aankoop op de secundaire markt (met een maximum van 650 EUR per verrichting).

De documentatie over deze uitgifte werd beschreven op pagina 4.

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.
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