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Inleiding1. 

Deze circulaire beoogt de aandeelhouders van Fortis SA/NV details te verschaffen over de overeenkomsten 
die door Fortis SA/NV en bepaalde van haar dochtervennootschappen werden afgesloten in uitvoering van 
de beslissingen van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV van 3 oktober 2008 en 5/6 oktober 2008, om 
de aandeelhouders toe te laten op een geïnformeerde wijze te stemmen over de voorstellen van besluit die 
ter goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders van Fortis SA/NV worden voorgelegd 
ingevolge het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 12 december 2008. Deze circulaire voor aan-
deelhouders bevat een feitelijke beschrijving van de overeenkomsten die Fortis SA/NV en haar (voormalige) 
dochtervennootschappen dienden aan te gaan in oktober 2008 om de continuïteit van de Fortis Group vol-
gend op de liquiditeitscrisis van september en oktober 2008 veilig te stellen. Het bevat ook details over de 
voorgenomen uitvoering van en wijzigingen aan deze overeenkomsten zoals deze werden onderhandeld in 
de weken voorafgaand aan het arrest van het Hof van Beroep. De circulaire bespreekt tot slot de potentiële 
implicaties van het resultaat van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ingevolge het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 12 december 2008 dienen de beslissingen 
die door de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV werden genomen op 3 oktober 2008 en op 5/6 oktober 
2008 en de overeenkomsten die werden afgesloten in uitvoering daarvan te worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering van aandeelhouders van Fortis SA/NV. Het arrest van het Hof van Beroep kan nog 
steeds worden aangevochten door alle betrokken partijen met alle daartoe beschikbare rechtsmiddelen. De 
algemene vergadering van aandeelhouders opgelegd door het Hof van Beroep werd bijeengeroepen door 
de heren G. Horsmans en W. Van Gerven, de co-voorzitters van het college van deskundigen aangesteld 
door het Hof van Beroep, om te worden gehouden op 11 februari 2009. De agenda daarvan is vermeld in 
de Bijlage bij deze circulaire.

Zoals uiteengezet in de circulaire voor aandeelhouders van 19 november 2008 die werd voorbereid met het 
oog op de algemene vergadering van aandeelhouders van Fortis SA/NV van 2 december 2008, dienden 
de in deze circulaire besproken transacties te worden afgesloten ten gevolge van de financiële systeem-
crisis met steeds groeiende en ongekende proporties die Fortis trof en die een hoogtepunt bereikte in de 
liquiditeitscrisis van september en oktober 2008. Deze transacties waren gericht op het veilig stellen van de 
belangen van alle stakeholders van de Fortis Group door te verzekeren dat de activiteiten van de omvang-
rijke bank- en verzekeringseenheden van Fortis zouden blijven functioneren. In de heersende marktomstan-
digheden kon dit alleen worden bereikt als door Fortis werd ingestemd met de verkoop van haar belang-
rijkste bank- en verzekeringsactiviteiten aan sterke partijen, zoals de Nederlandse overheid, de Federale 
Participatie- en Investeringsmaatschappij (“FPIM”) en BNP Paribas.
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Er wordt verwezen naar de circulaire voor aandeelhouders van 19 november 2008 voor verdere details over 
de acute liquiditeitscrisis die Fortis in september en oktober 2008 trof en die het aangaan van de hieronder 
beschreven overeenkomsten en transacties noodzaakte alsmede voor uitgebreide achtergrondinformatie 
over de situatie van de Fortis Group op dat ogenblik. U wordt daarom verzocht om deze circulaire samen 
met de circulaire van 19 november 2008 te lezen om de redenen te begrijpen waarom Fortis SA/NV deze 
overeenkomsten sloot en om op een geïnformeerde wijze te kunnen stemmen op de algemene vergadering 
van 11 februari 2009.

De aandeelhouders worden evenzo verzocht het tussentijds verslag van het college van experts van 26 
januari 2009 te lezen. Dit tussentijds verslag is beschikbaar op de website van Fortis.

Sinds de uitgave van het tussentijds verslag van het college van experts werden onderhandelingen gestart 
tussen Fortis, BNP Paribas en de FPIM om potentiële verdere wijzigingen te bespreken aan de overeen-
komsten en transacties die erin worden beschreven, en dit tegen de achtergrond van de bevindingen en 
aanbevelingen van de experts in hun tussentijds verslag. Het was de bedoeling van Fortis om het resultaat 
van die onderhandelingen en de extra waarde voor de Fortis aandeelhouders die daaruit resulteert weer 
te geven in deze circulaire. Dit verklaart waarom deze circulaire niet onmiddellijk na de publicatie van het 
tussentijds verslag van de experts werd uitgegeven. Op heden, 29 januari 2009, hebben deze onderhan-
delingen nog niet geleid tot een resultaat dat bevredigend is voor alle betrokken partijen. Om haar aandeel-
houders op een tijdige manier te informeren met het oog op de algemene vergadering van aandeelhouders 
van 11 februari 2009, heeft Fortis besloten om deze circulaire uit te geven in zijn huidige vorm op 29 januari 
2009. Nieuwe ontwikkelingen die zouden resulteren uit de onderhandelingen met BNP Paribas en de FPIM 
zullen zo snel mogelijk beschikbaar worden gemaakt via een addendum bij deze circulaire.
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Beschrijving van de transacties zoals afgesloten 2. 
door Fortis SA/NV en haar (voormalige) 
dochtervennootschappen

Deze sectie beschrijft de overeenkomsten met de Nederlandse Staat, de FPIM en BNP Paribas zoals deze 
werden ondertekend in september en oktober 2008.

Inschrijving door de FPIM op 49,93% van de aandelen in Fortis Bank2.1. 

Voorafgaand aan de beslissingen van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV van 3 oktober 2008 en 5/6 
oktober 2008 en de overeenkomsten die werden afgesloten in uitvoering daarvan en die aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders moeten worden voorgelegd ingevolge het arrest van het Hof van Beroep, 
schreef de FPIM op 29 september 2008 in op een kapitaalverhoging van Fortis Bank SA/NV en volstortte 
de FPIM deze kapitaalverhoging. Deze kapitaalverhoging vond plaats in het kader van het toegestaan kapi-
taal waarvoor het voorkeurrecht werd opgeheven. De FPIM schreef in op 241.305.490 nieuwe aandelen in 
Fortis Bank aan een prijs per aandeel van 19,4774 euro. De totale inschrijvingsprijs bedroeg dus 4,7 miljard 
euro, waarvoor de FPIM ongeveer 49,93% van de aandelen in Fortis Bank verwierf (241.620.577 aandelen 
(50% + 1 aandeel) werden gehouden door Fortis Brussels SA/NV en 315.086 aandelen (0,07%) door de 
minderheidsaandeelhouders van Fortis Bank). Aangezien de transactie werd gestructureerd als een kapi-
taalverhoging, kwamen de opbrengsten ten bedrage van 4,7 miljard euro ten goede van Fortis Bank.

Op 29 september 2008 verspreidde Fortis een persbericht met betrekking tot, onder andere, de kapitaal-
verhoging van Fortis Bank.

Het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 12 december 2008 vereist niet dat deze transactie ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Fortis SA/NV.

Het onderstaande schema geeft de structuur weer van de Fortis Group na de kapitaalverhoging van Fortis 
Bank op 29 september 2008.
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Verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Bank Nederland (Holding) 2.2. 
N.V., Fortis Verzekeringen Nederland N.V. en Fortis Corporate Insurance 
N.V. aan de Nederlandse Staat op 3 oktober 2008 in uitvoering van de 
beslissing van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV van 3 oktober 2008 
(voorstellen van besluit 2.4 en 2.5)

De Nederlandse bank- en verzekeringsactiviteiten werden op 3 oktober 2008 aan de Nederlandse Staat 
verkocht middels een verkoop tegen cash, door de relevante entiteiten van de Fortis Group, van alle 
aandelen in Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., Fortis Verzekeringen Nederland N.V. en Fortis Corporate 
Insurance N.V. Aangezien RFS Holdings B.V. een dochtervennootschap was van Fortis Bank Nederland 
(Holding) N.V., omvatte deze transactie ook de verkoop van het belang van Fortis in de consortiumentiteit 
die ABN AMRO Holding N.V. had verworven. De Raden van Bestuur van Fortis SA/NV en Fortis N.V. keur-
den de principes van deze transactie goed op hun vergadering van 3 oktober 2008. De verkoop van deze 
entiteiten aan de Nederlandse Staat verving de 4 miljard euro kapitaalverhoging van Fortis Bank Nederland 
(Holding) N.V. door de Nederlandse Staat die aanvankelijk werd beoogd en die aangekondigd was op 29 
september 2008.

Deze transactie werd weergegeven in een Term Sheet Share Sale van 3 oktober 2008 die werd afgeslo-
ten met de Nederlandse Staat. Overeenkomstig deze Term Sheet ging de Nederlandse Staat akkoord om 
een totale vergoeding van 16,8 miljard euro te betalen voor de aandelen in de verscheidene entiteiten die 
het verwierf. Voorts garandeerde de Nederlandse Staat de onmiddellijke terugbetaling van de kortlopende 
schuld van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. en haar dochtervennootschappen ten aanzien van Fortis 
Bank ten bedrage van 34 miljard euro. De verkopende entiteiten van de Fortis Group gingen akkoord om 
door te gaan met het verschaffen van diensten en ondersteuning, onder substantieel dezelfde marktvoor-
waarden, aan de entiteiten die werden verkocht aan de Nederlandse Staat om deze entiteiten toe te laten 
de normale bedrijfsvoering van hun activiteiten voort te zetten op dezelfde manier als gedurende de laatste 
12 maanden en om de garanties die werden gegeven door de aan de Nederlandse Staat verkochte entitei-
ten aan de entiteiten van de Fortis Group en vice versa ongedaan te maken.

De Term Sheet werd uitgevoerd en de transactie werd op dezelfde dag afgerond middels vier notariële 
akten die werden verleden door een Nederlandse notaris resulterend in de overdracht aan de Nederlandse 
Staat van de aandelen in Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., Fortis FBN(H) Preferred Investments B.V., 
Fortis Verzekeringen Nederland N.V. en Fortis Corporate Insurance N.V.

Op 3 oktober 2008 heeft de Nederlandse Staat zich er ook afzonderlijk toe verbonden om, binnen een 
periode van één maand, de langlopende schuld van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. en haar dochter-
vennootschappen ten aanzien van Fortis Bank, ten bedrage van 16 miljard euro, om te zetten in verhandel-
bare financiële instrumenten onder dezelfde voorwaarden als de bestaande obligaties, maar gegarandeerd 
door de Nederlandse Staat.

De toewijzing van de totale vergoeding van 16,8 miljard euro die werd overeengekomen tussen Fortis en de 
Nederlandse Staat in de Term Sheet werd vervolgens als volgt bepaald door de Belgische overheid: 12,8 
miljard euro voor de verkoop door Fortis Bank SA/NV van de Nederlandse bankactiviteiten (verkoop van 
de aandelen in Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., zijnde met inbegrip van het belang van Fortis in ABN 
AMRO) en 4 miljard euro voor de verkoop door Fortis Insurance N.V. van de Nederlandse verzekeringsac-
tiviteiten (verkoop van de aandelen in Fortis Verzekeringen Nederland N.V. en Fortis Corporate Insurance 
N.V.).



8 | Circulaire voor Aandeelhouders

Op 3 oktober 2008 verspreidde Fortis SA/NV een persbericht met betrekking tot de belangrijkste aspecten 
van de transacties met de Nederlandse Staat.

Het onderstaande schema geeft de structuur weer van de Fortis Group na de verkoop van de Nederlandse 
bank- en verzekeringsactiviteiten aan de Nederlandse Staat op 3 oktober 2008.
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Verkoop van de resterende 50% + 1 aandeel van Fortis Bank SA/NV aan 2.3. 
de FPIM op 10 oktober 2008 en de in voorkomend geval met de FPIM te 
sluiten transacties in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur 
van Fortis SA/NV van 5 en 6 oktober 2008 (voorstellen van besluit 2.6 
en 2.7)

Op de vergadering van de Raden van Bestuur van Fortis SA/NV en Fortis N.V. gehouden op 5 en 6 okto-
ber 2008 heeft Fortis SA/NV de principes goedgekeurd van een met de FPIM af te sluiten transactie met 
betrekking tot de verkoop door Fortis Brussels SA/NV van haar resterend belang van 50% + 1 aandeel 
in Fortis Bank aan de FPIM voor een vergoeding in cash van 4,7 miljard euro. De belangrijkste aspecten 
van deze transactie werden weergegeven in een term sheet van 6 oktober 2008. De term sheet vermeldt 
in het bijzonder de intentie van de FPIM om vervolgens, middels een afzonderlijke overeenkomst, een 
meerderheidsbelang in Fortis Bank over te dragen aan BNP Paribas in ruil voor BNP Paribas aandelen. De 
term sheet verwijst ook naar de verbintenis van Fortis, de FPIM en BNP Paribas om gezamenlijk – in de 
verhoudingen 66% voor Fortis, 24% voor de FPIM en 10% voor BNP Paribas – een special purpose vehicle 
(“SPV”) te financieren dat een gestructureerde kredietenportefeuille van Fortis Bank zou verwerven. Het 
instrument voor deze afzonderlijke overeenkomst, die ook de verplichtingen van Fortis, de FPIM en BNP 
Paribas om de SPV te financieren bevat, was het Protocole d’Accord van 10 oktober 2008 waarnaar wordt 
verwezen in sectie 2.4.

De belangrijkste aspecten van de overeenkomst tussen Fortis en de FPIM werden vermeld in de pers-
berichten die door de Belgische overheid op 5 oktober 2008 en door Fortis SA/NV op 6 oktober 2008 
werden verspreid.

Volgend op onderhandelingen tijdens de week van 6 oktober 2008 werd de term sheet op 10 oktober 
2008 uitgevoerd middels een Share Purchase Agreement tussen Fortis en de FPIM. Deze partijen onder-
tekenden gelijktijdig ook een Pledge Agreement en een Share and Receivable Pledge Agreement van 10 
oktober 2008.

Ingevolge deze overeenkomsten:

•	 verkocht	Fortis	Brussels	aan	de	FPIM	haar	belang	van	50%	+	1	aandeel	in	Fortis	Bank	(zijnde	
241.620.577 aandelen) voor een prijs van 4,7 miljard euro. Deze prijs komt overeen met het bedrag dat 
de FPIM op 29 september 2008 betaalde, onder de vorm van een kapitaalverhoging, om 49,93% van 
Fortis Bank te verwerven (zie sectie 2.1 in dit verband). Deze transactie werd afgerond op 10 oktober 
2008, met name de eigendom van 50% + 1 aandeel in Fortis Bank ging over op de FPIM en de prijs van 
4,7 miljard euro werd volledig betaald op die datum.

•	 kwamen	Fortis	en	de	FPIM	een	terugvalscenario	overeen	waarbij	de	SPV	door	hen	beiden	zou	worden	
gefinancierd ingeval het Protocole d’Accord met BNP Paribas geen uitwerking zou krijgen (zie sectie 2.4 
voor de principes inzake de financiering van de SPV zoals uiteengezet in het Protocole d’Accord). In dat 
geval kwamen Fortis en de FPIM overeen dat de SPV zal moeten worden gefinancierd door Fortis en 
de FPIM alleen (Fortis ten belope van 731/3% en de FPIM ten belope van 262/3%) en dat de SPV de 
gestructureerde kredietenportefeuille zou verwerven van Fortis Bank voor een prijs die 90% vertegen-
woordigt van de conventionele koopprijs overeengekomen in het Protocole d’Accord (hetgeen betekent 
dat in absolute cijfers het bedrag van de door Fortis te verstrekken financiering hetzelfde zou blijven als 
in het geval van een financiering van de SPV door Fortis, BNP Paribas en de FPIM overeenkomstig het 
Protocole d’Accord waarnaar wordt verwezen in sectie 2.4). Dit terugvalscenario werd opgeschort ten 
gevolge van het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 12 december 2008.
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•	 gaf	Fortis	Brussels	SA/NV,	ten	voordele	van	de	SPV	in	oprichting	en	ten	voordele	van	de	FPIM,	haar	
bankrekening en de koopprijs van 4,7 miljard euro die ze ontving van de FPIM voor de verkoop van 
50% + 1 aandeel in Fortis Bank in pand tot zekerheid van de verplichtingen van de Fortis Group om de 
SPV te financieren overeenkomstig het Protocole d’Accord of onder de terugvalbepaling van de Share 
Purchase Agreement. De Pledge Agreement geeft Fortis Brussels het recht om te vragen dat de SPV en 
de FPIM het pand vrijgeven in de mate dat dit nodig is om Fortis Brussels toe te laten bepaalde schul-
den af te lossen die betaalbaar en opeisbaar zijn geworden. Dit pand werd tegenwerpbaar op 10 okto-
ber 2008. In de tussentijd heeft de FPIM aan Fortis Brussels een volledige vrijgave toegestaan van het 
bedrag van 4,7 miljard euro om de Fortis Group toe te laten haar schulden af te lossen. De Fortis Group 
heeft deze bedragen gebruikt om een gedeelte van haar Commercial Paper en Euro Medium Term Note 
programma’s af te lossen.

•	 gaf	Fortis	Insurance	N.V.,	ten	voordele	van	de	SPV	in	oprichting	en	ten	voordele	van	de	FPIM,	de	aan-
delen in Fortis Insurance Belgium SA/NV alsmede de vordering van Fortis op BNP Paribas tot betaling 
van de koopprijs voor deze aandelen in pand tot zekerheid voor de verplichtingen van de Fortis Group 
om de SPV te financieren overeenkomstig het Protocole d’Accord of onder de terugvalbepaling van de 
Share Purchase Agreement. Dit pand werd tegenwerpbaar op 10 oktober 2008.

Op 14 oktober 2008 verspreidde Fortis een persbericht waarin, onder andere, de belangrijkste aspecten 
van de Share Purchase Agreement met de FPIM werden vermeld. Het persbericht van 14 oktober 2008 
bevatte pro forma cijfers die de verwachte impact weergaven van de afronding van alle transacties met de 
FPIM en met BNP Paribas zoals uiteengezet in secties 2.3 and 2.4 (met inbegrip van een veronderstelde 
driepartijen financiering van de SPV door Fortis, BNP Paribas en de FPIM overeenkomstig het Protocole 
d’Accord, zoals uiteengezet in sectie 2.4).

Het onderstaande schema geeft de structuur weer van de Fortis Group na de verkoop van de resterende 
50% + 1 aandeel in Fortis Bank aan de FPIM op 10 oktober 2008.
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Verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Insurance Belgium SA/NV 2.4. 
aan BNP Paribas S.A. op 10 oktober 2008 en de met BNP Paribas S.A. 
en de FPIM te sluiten transacties in uitvoering van de beslissing van de 
Raad van Bestuur van Fortis SA/NV van 5 en 6 oktober 2008 (voorstel van 
besluiten 2.8 en 2.9)

Op de vergadering van de Raden van Bestuur van Fortis SA/NV en Fortis N.V. gehouden op 5 en 6 oktober 
2008 heeft Fortis SA/NV tevens de principes goedgekeurd van een transactie waaronder de verkoop door 
Fortis Insurance N.V. aan BNP Paribas van 100% van de aandelen in Fortis Insurance Belgium SA/NV. 
Parallel hiermee zou de FPIM 74,94% van de aandelen in Fortis Bank overdragen aan BNP Paribas in twee 
stappen. De overdracht door Fortis Insurance N.V. aan BNP Paribas van de aandelen in Fortis Insurance 
Belgium zou gelijktijdig met de eerste stap van de overdracht door de FPIM van de aandelen in Fortis Bank 
aan BNP Paribas plaatsvinden.

De belangrijkste aspecten van de overeenkomst tussen Fortis, BNP Paribas en de FPIM werden vermeld in 
de persberichten die door de Belgische overheid op 5 oktober 2008 en door Fortis SA/NV en BNP Paribas 
op 6 oktober 2008 werden verspreid.

Volgend op onderhandelingen tijdens de week van 6 oktober 2008 werd de overeenkomst met BNP Pari-
bas op 10 oktober 2008 uitgevoerd middels een Protocole d’Accord tussen de Fortis Group, BNP Paribas 
en de FPIM.

Ingevolge het Protocole d’Accord:

•	 ging	de	FPIM	ermee	akkoord	om	74,94%	van	de	aandelen	in	Fortis	Bank	over	te	dragen	aan	BNP	
Paribas in ruil voor aandelen in BNP Paribas die 11,6% van het kapitaal van BNP Paribas vertegenwoor-
digen. Er werd overeengekomen dat deze overdracht zou worden uitgevoerd in twee stappen, met de 
overdracht van de eerste 54,55% (263.568.083 aandelen in Fortis Bank) aan BNP Paribas op de datum 
van de afronding van het Protocole d’Accord en de uitgifte van aandelen goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur van BNP Paribas. De overdracht van de tweede schijf van 98.529.695 aandelen in Fortis 
Bank, wat 20,39% van het kapitaal van Fortis Bank vertegenwoordigt, vereiste de goedkeuring door de 
aandeelhouders van BNP Paribas voor de uitgifte van de BNP Paribas aandelen die dienden te wor-
den uitgegeven als vergoeding en was gepland te worden verwezenlijkt niet later dan 28 februari 2009. 
Ingevolge het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 12 december 2008 werd de FPIM verbod 
opgelegd om 241.620.557 aandelen in Fortis Bank vóór 16 februari 2009 over te dragen.

•	 ging	Fortis	Insurance	N.V.	akkoord	om,	op	de	datum	van	de	afronding	van	het	Protocole	d’Accord,	
100% van de aandelen in Fortis Insurance Belgium SA/NV te verkopen aan BNP Paribas voor 5,5 miljard 
euro, met dien verstande dat Fortis recht zou hebben op een opwaartse prijsaanpassing gelijk aan de 
helft van de netto-meerwaarde (beperkt tot 225 miljoen euro) gerealiseerd door Fortis Insurance Belgium 
in het geval van een totale of gedeeltelijke overdracht (met inbegrip van een overdracht middels een 
inbreng), vóór de datum van de afronding van het Protocole d’Accord, van haar aandelenbelang in In-
terparking SA. Deze transactie werd opgeschort ten gevolge van het arrest van het Hof van Beroep van 
Brussel van 12 december 2008.

•	 kwamen	Fortis,	de	FPIM	en	BNP	Paribas	overeen	om,	op	de	datum	van	de	afronding	van	het	Protocole	
d’Accord, gezamenlijk de SPV te financieren die een gedeelte van de gestructureerde kredietenporte-
feuille van Fortis Bank ging verwerven (waarbij 66% te financieren is door Fortis, 24% door FPIM en 10% 
door BNP Paribas). De door de SPV aan Fortis Bank te betalen koopprijs werd bepaald op 10,4 miljard 
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euro, aan te passen aan wisselkoersschommelingen tussen 31 augustus 2008 en de datum van afron-
ding van het Protocole d’Accord. Er werd voorts overeengekomen dat het gedeelte van de portefeuille 
dat was uitgedrukt in euro moest worden gefinancierd middels kapitaalsinbrengen in de SPV en dat het 
gedeelte van de portefeuille dat was uitgedrukt in vreemde valuta moest worden gefinancierd middels 
door de aandeelhouders aan de SPV ter beschikking te stellen schuldfinanciering. Overeenkomstig een 
toezeggingsbrief van 13 oktober 2008 ging de FPIM ermee akkoord om, onder bepaalde voorwaarden, 
een bedrag van maximum 3 miljard euro ter beschikking te stellen, hetzij rechtstreeks aan de SPV, hetzij 
aan Fortis, om Fortis in staat te stellen om 66% van de SPV te financieren. Op basis van een koopprijs 
van 10,4 miljard euro en in de veronderstelling dat 3 miljard euro diende te worden gefinancierd middels 
kapitaal en 7,4 miljard euro middels schuld, zou Fortis’ deel van de schuldfinanciering 4,9 miljard euro 
bedragen, waarvan 1,9 miljard euro extern zou worden gefinancierd en gewaarborgd middels een pand 
op cash en waarvan maximum 3 miljard euro rechtstreeks zou worden geleend door de FPIM aan de 
SPV en zou worden gewaarborgd met de aandelen gehouden door Fortis in de SPV. Het door de FPIM 
toegezegde bedrag van maximum 3 miljard euro veronderstelde de afronding van alle transacties met de 
FPIM en met BNP Paribas zoals uiteengezet in secties 2.3 en 2.4 (met inbegrip van een veronderstelde 
drie-partijen financiering van de SPV door Fortis, BNP Paribas en de FPIM overeenkomstig het Protoco-
le d’Accord) en hield rekening met de verwachte liquiditeitspositie van de Fortis Group ten gevolge van 
zulke afronding. Deze transactie werd opgeschort ten gevolge van het arrest van het Hof van Beroep 
van Brussel van 12 december 2008.

•	 ging	Fortis	akkoord	met	bepaalde	regelingen	met	betrekking	tot	de	CASHES.	De	CASHES	zijn	verhan-
delbare effecten die Fortis Bank had uitgegeven voor een hoofdsom van 3 miljard euro om haar solvabi-
liteit te versterken en die enkel kunnen worden terugbetaald via een omruiling tegen 125.313.283 Fortis 
aandelen gehouden door Fortis Bank, die deze aandelen in pand had gegeven ten voordele van de 
houders van de CASHES. In het Protocole d’Accord ging Fortis akkoord met de voorwaarden waaron-
der Fortis en Fortis Bank een tussen hen bestaande overeenkomst zouden beëindigen op basis waarvan 
Fortis akkoord was gegaan om elke impact van de CASHES op Fortis Bank ten gevolge van waarde-
schommelingen tussen de CASHES geboekt op de passiefzijde van de balans van Fortis Bank en de 
Fortis aandelen geboekt op de actiefzijde te neutraliseren. Fortis en Fortis Bank zouden ook een total 
return swap aangaan die Fortis recht zou geven op de waarde van de onderliggende Fortis aandelen bij 
omruiling van de CASHES alsmede op de toekomstige dividenden betaald op die Fortis aandelen. De 
overeenkomst onder het Protocole d’Accord zou hebben geleid tot een betaling door Fortis aan Fortis 
Bank van een bedrag van ongeveer 2,35 miljard euro op de datum van afronding van het Protocole 
d’Accord. Deze transactie werd opgeschort ten gevolge van het arrest van het Hof van Beroep van 
Brussel van 12 december 2008.

Op 14 oktober 2008 verspreidde Fortis een persbericht waarin, onder andere, de belangrijkste aspecten 
van de overeenkomst met BNP Paribas en de FPIM overeenkomstig het Protocole d’Accord werden ver-
meld. Het persbericht van 14 oktober 2008 bevatte pro forma cijfers die de verwachte impact weergaven 
van de afronding van alle transacties met de FPIM en met BNP Paribas zoals uiteengezet in secties 2.3 en 
2.4 (met inbegrip van een veronderstelde drie-partijen financiering van de SPV door Fortis, BNP Paribas en 
de FPIM overeenkomstig het Protocole d’Accord).

Het onderstaande schema geeft de structuur weer van de Fortis Group alsof de afronding van het Proto-
cole d’Accord zou hebben plaatsgevonden.
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International
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S.A.
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S.A.

Luxemburgse Staat 

(1)
(2)

(3)

Alsof de afronding van het Protocole zou hebben plaatsgevonden

(1) De Luxemburgse Staat werd op 15 december 2008 een aandeelhouder voor 49,9% van Fortis Banque Luxembourg door de conversie van een lening.
 Ingevolge afzonderlijke overeenkomsten tussen de Luxemburgse Staat en BNP Paribas - waarbij de Fortis Group geen partij is - ging de Luxemburgse Staat
 ermee akkoord om 16,57% van de aandelen in Fortis Banque Luxembourg over te dragen aan BNP Paribas in ruil voor BNP Paribas aandelen die 1,1% van het
 kapitaal van BNP Paribas vertegenwoordigen. De algemene vergadering van aandeelhouders van BNP Paribas die voor 19 december 2008 was bijeengeroepen
 om aandelen uit te geven ten gunste van de Belgische en Luxemburgse Staat werd door BNP Paribas afgelast ingevolge het arrest van het Hof van Beroep van
 Brussel van 12 december 2008. 

(2) Veranderde haar naam in BGL op 22 december 2008.

(3) Een rechtstreekse dochtervennootschap van de Nederlandse Staat sinds 24 december 2008.
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Zoals hierboven vermeld werden de onder het Protocole d’Accord beoogde transacties opgeschort ten 
gevolge van het arrest van het Hof van Beroep van Brussel. Het onderstaande schema geeft daarom de 
structuur weer van de Fortis Group op de datum van deze circulaire voor aandeelhouders.
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(1) Enkel een cashbedrag van EUR 246.000 – geen gestructureerde kredieten.
(2) De Luxemburgse Staat werd op 15 december 2008 een aandeelhouder voor 49,9% van
 Fortis Banque Luxembourg door de conversie van een lening.
(3) Veranderde haar naam in BGL op 22 december 2008.
(4) Een rechtstreekse dochtervennootschap van de Nederlandse Staat sinds 24 december 2008.

Luxemburgse Staat 

(1)

(2)
(3)

(4)

Toestand op de datum van de circulaire (geen afronding van het Protocole)
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Gebeurtenissen na 14 oktober 2008 – Beschrijving van 3. 
de beoogde uitvoering en wijzigingen van de initiële 
overeenkomsten

Tijdens de weken tussen 14 oktober 2008, de datum waarop de handel in de Fortis aandelen herbegon, en 
12 december 2008, de datum waarop het Hof van Beroep van Brussel zijn arrest velde, onderhandelden 
Fortis, de FPIM en BNP Paribas de tenuitvoerlegging en de afronding van het Protocole d’Accord.

Wat Fortis betrof, bestond dit proces hoofdzakelijk uit de onderhandeling met BNP Paribas en de FPIM 
over de oprichting en financiering van de SPV, hetgeen bijkomende overeenkomsten vereiste ter uitvoering 
van het Protocole d’Accord. Zie sectie 3.1 voor een beschrijving van de overeenkomsten die in dit verband 
werden beoogd. Daarnaast, met het oog op de maximalisering van de waarde voor de Fortis aandeelhou-
ders, voerde de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV ook onderhandelingen over andere aspecten van de 
beoogde transacties, zoals uiteengezet in secties 3.2 and 3.3.

Afzonderlijk (met name zonder dat de rechtstreekse betrokkenheid van Fortis vereist was) maar gelijklo-
pend, bereidden de FPIM en BNP Paribas de beoogde overdracht voor, in twee stappen, door de FPIM 
aan BNP Paribas van 74,94% van de aandelen in Fortis Bank in ruil voor aandelen in BNP Paribas.

In de weken voorafgaand aan midden december vonden onderhandelingen plaats tussen Fortis, BNP 
Paribas en de FPIM om de transacties uit te voeren volgens de principes beschreven in secties 3.1 tot 3.3. 
Aangezien er nog geen volledige en finale overeenkomst was tussen alle partijen over alle aspecten van de 
afronding van het Protocole d’Accord, was Fortis nog niet in staat om te communiceren over de voorwaar-
den van de beoogde transacties. Bijgevolg werden de voorwaarden uiteengezet in de secties 3.1 tot 3.3 
nog niet openbaar gemaakt en werden zij tot op heden nog niet openbaar gemaakt. Voorts werden de 
onderhandelingen met het oog op de afronding van het Protocole d’Accord stopgezet na het arrest van het 
Hof van Beroep van Brussel van 12 december 2008 dat de Share Purchase Agreement en het Protocole 
d’Accord van 10 oktober 2008 opschortte inzover deze nog niet waren afgerond. 

Bij de voorbereiding van de afronding van het Protocole d’Accord deed de Raad van Bestuur van Fortis 
SA/NV alle mogelijke inspanningen om de waarde voor de Fortis aandeelhouders te maximaliseren, boven 
op hetgeen overeengekomen was met BNP Paribas in oktober 2008.

De Raad van Bestuur van Fortis SA/NV deed in het bijzonder wezenlijke inspanningen om:

•	 de	regelingen	voor	de	financiering	van	de	SPV	te	optimaliseren	(gelieve	sectie	3.1	te	raadplegen)

•	 de	hoogst	mogelijke	waarde	voor	de	aandelen	in	Fortis	Insurance	Belgium	te	verkrijgen	(gelieve	sectie	
3.2 te raadplegen)

•	 de	overeenkomst	van	3	oktober	2008	met	de	Nederlandse	Staat	betreffende	bepaalde	vorderingen	
met een totale hoofdsom van ongeveer 16 miljard euro gehouden door Fortis Bank tegen Fortis Bank 
Nederland uit te voeren om te verzekeren dat de extra waarde voortvloeiend uit de garantie van de Ne-
derlandse Staat op deze obligaties zou toekomen aan de Fortis Group en niet aan Fortis Bank (gelieve 
sectie 3.3 te raadplegen)

•	 het	Protocole	d’Accord	te	wijzigen	met	betrekking	tot	de	betaling	door	Fortis	aan	Fortis	Bank	van	een	
bedrag van 2,35 miljard euro met betrekking tot de CASHES (gelieve sectie 3.4 te raadplegen).
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Oprichting en financiering van de SPV3.1. 

Op 20 november 2008 werd de SPV door Fortis Brussels SA/NV en Fortis Utrecht N.V. opgericht onder 
de benaming Royal Park Investments SA/NV met een initieel maatschappelijk kapitaal van 61.500 euro. 
Overeenkomstig de Share Purchase Agreement van 10 oktober 2008 met de FPIM, schreef de FPIM op 
28 november 2008 in op een kapitaalverhoging in cash van de SPV ten bedrage van 184.500 euro. Ten 
gevolge hiervan houdt Fortis op heden 25% van de SPV en houdt de FPIM 75%.

De principes van het initiële kader voor de financiering van de SPV, die een gedeelte van de gestructureerde 
kredietenportefeuille van Fortis Bank zou verwerven, werden uiteengezet in het Protocole d’Accord van 10 ok-
tober 2008. Zoals uiteengezet in sectie 2.4, werd initieel beoogd dat, op basis van een door de SPV te betalen 
aankoopprijs van 10,4 miljard euro* voor een gedeelte van de gestructureerde kredietenportefeuille (waarvan 3 
miljard euro diende te worden gefinancierd met kapitaal en 7,4 miljard euro met schuld), Fortis’ gedeelte van de 
schuldfinanciering 4,9 miljard zou bedragen. Een bedrag van 1,9 miljard euro zou extern worden gefinancierd 
en gewaarborgd met een pand op cash. Fortis bekwam tevens via een afzonderlijk regeling van 13 oktober 
2008 dat een bedrag tot 3 miljard euro zou worden geleend door de FPIM hetzij aan Fortis (dat het vervolgens 
zou doorlenen aan de SPV) hetzij rechtstreeks aan de SPV. De lening van de FPIM zou senior zijn ten opzichte 
van de rechten van Fortis en zou worden gewaarborgd met aandelen gehouden door Fortis in de SPV. 

Eind november 2008, maakte BNP Paribas zijn finale selectie van de door Fortis Bank aan de SPV over te dragen 
portefeuille, zoals beoogd door het Protocole d’Accord. Op basis van de wisselkoersen van 1 december 2008 en met 
inachtname van de aflossingen tot die datum, zou de koopprijs van de portefeuille 10,7 miljard euro hebben bedragen.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de geselecteerde activa op basis van de wisselkoersen van 
1 december 2008 en met inachtname van de gedane aflossingen tot op die datum. 

Overeengekomen prijs

(in miljard euro)

Overeengekomen prijs 

(als % van pari)

US RMBS 4,0
- subprime 0,4 57%
- midprime 1,0 58%
- Alt-A/Jumbo 1,1 60%
- NegAm 1,3 56%
- HELOC 0,2 54%
ABS CDO Origination 1,3
- Super Senior High Grade 1,2 25%
- Super Senior mezzanine 0,1 10%
- Warehouses 0,1 10%
US multi-sector CDO 0,7 66%
US Student loans (private) 0,7 79%
CRE CDOs 0,4 91%
ABS CDOs & Other 1,0
- US 0,2 56%
- ROW 0,7 84%
High Yield CBO 0,1 96%
European RMBS 2,6
- Spanish RMBS 1,6 86%
- UK Non Conforming 1,0 91%
Totaal 10,7 55%

* Met dien verstande dat dit bedrag onderhevig was aan wijzigingen ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen 
sinds 31 augustus 2008 en van de finale selectie van de portefeuille die diende te worden gedaan door BNP Paribas.
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In de loop van november en begin december onderhandelden Fortis, BNP Paribas en de FPIM de afspra-
ken om de bepalingen van het Protocole d’Accord met betrekking tot de SPV uit te voeren om de financie-
ring van de SPV en de afronding van het Protocole d’Accord zo snel mogelijk te realiseren.

Ten gevolge van deze onderhandelingen bereikten Fortis, BNP Paribas en de FPIM een principeakkoord 
over een licht aangepaste financieringsstructuur. In het bijzonder werd na besprekingen in principe over-
eengekomen dat Fortis geen gebruik zou maken van de externe financiering van 1,9 miljard euro ingevolge 
waarvan het vereist zou zijn geweest een pand op cash te financieren met BNP Paribas dat dan een lening 
in de betrokken valuta rechtstreeks aan de SPV zou hebben toegekend. Fortis besliste daarentegen om dat 
gedeelte rechtstreeks aan de SPV te lenen in de relevante valuta. Bovendien werd overeengekomen dat de 
FPIM de 3 miljard euro rechtstreeks aan de SPV zou lenen in de relevante valuta (eerder dan aan Fortis die 
het had moeten doorlenen aan de SPV). Zoals vermeld in sectie 2.3 hierboven werd deze lening door de 
FPIM verschaft om Fortis in staat te stellen om haar financieringsverplichtingen met betrekking tot de SPV 
na te komen.

Om deze structuur uit te kunnen voeren, kwamen de partijen overeen om de financiering van de SPV op te 
splitsen in drie lagen:

•	 een	gedeelte	kapitaal	in	euro,	waarbij	Fortis	zou	instaan	voor	66%,	de	FPIM	voor	24%	en	BNP	Paribas	
voor 10%;

•	 achtergestelde	schuld	in	USD,	GBP	en	AUD,	waarbij	Fortis	zou	instaan	voor	66%,	de	FPIM	voor	24%	en	
BNP Paribas voor 10%; en

•	 senior	schuld	in	USD,	waarbij	de	FPIM	de	financieringsverplichtingen	van	66%	van	Fortis	zou	hebben	
overgenomen (door de voormelde lening van 3 miljard euro te verstrekken aan de SPV in USD) en de 
FPIM dus 90% van deze schijf op zich zou nemen en BNP Paribas de resterende 10%.

Zoals hoger aangegeven, maakte de FPIM de 3 miljard euro lening voorwaardelijk aan het akkoord van 
 Fortis om geen aanspraak te hebben op enige terugbetaling van de hoofdsom door de SPV voor zo lang 
als de FPIM een blootstelling zou hebben met betrekking tot dat gedeelte van de lening. Dienovereenkom-
stig zou Fortis, onder de beoogde structuur, op zijn minst in een initiële fase, niet gerechtigd zijn geweest 
om enige terugbetaling te krijgen van de hoofdsom aangezien deze bedragen zouden zijn aangewend voor 
de aflossing van de 3 miljard euro lening verstrekt door de FPIM. 

De financiering van de SPV, zoals beoogd door het hierboven beschreven principeakkoord, werd opge-
schort ten gevolge van het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 12 december 2008.
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Herziene koopprijs voor de verkoop van 100% van de aandelen in Fortis 3.2. 
Insurance Belgium aan BNP Paribas

Gelijklopend met de besprekingen met BNP Paribas en de FPIM over de financiering van de SPV zoals 
uiteengezet in sectie 3.1, voerde Fortis onderhandelingen met BNP Paribas om bepaalde aspecten van het 
Protocole d’Accord te herbekijken, in het bijzonder met betrekking tot de prijs die diende te worden be-
taald door BNP Paribas aan de Fortis Group voor de aandelen in Fortis Insurance Belgium waarvan Fortis 
zich ertoe verbonden had deze te verkopen aan BNP Paribas ingevolge het Protocole d’Accord.

Volgend op onderhandelingen begin december 2008 werd een principeakkoord bereikt tussen Fortis 
en BNP Paribas om de “basis” koopprijs voor de aandelen in Fortis Insurance Belgium te verhogen ten 
opzichte van het Protocole d’Accord. Er werd overeengekomen dat de “basis” koopprijs, onmiddellijk 
betaalbaar bij de afronding van het Protocole d’Accord, 5.612.500.000 euro zou bedragen (tegenover 
5.500.000.000 euro onder het Protocole d’Accord), met dien verstande dat zulke prijs diende te worden 
verhoogd met een bedrag gelijk aan de helft van de door Fortis Insurance Belgium gerealiseerde netto 
meerwaarde (na aftrek van een bedrag van 112.500.000 euro) in het geval van een gehele of gedeeltelijke 
overdracht (met inbegrip van een overdracht middels een inbreng) van haar aandelenbelang in Interparking 
SA, op voorwaarde dat dergelijke overdracht zou plaatsvinden binnen 12 maanden vanaf de datum van 
afronding. Het bedrag van de prijsaanpassing kon niet meer bedragen dan 225.000.000 euro. De basis-
koopprijs diende met andere woorden te worden verhoogd met een bijkomend bedrag van 112.500.000 
euro (hetgeen een bedrag vertegenwoordigt dat gelijk is aan de helft van de meerwaarde beperkt tot 
225.000.000 euro).

Het was de bedoeling dat deze opwaartse aanpassing van de “basis” koopprijs zou worden weergegeven 
in een Avenant of addendum bij het Protocole d’Accord.

De verkoop van de aandelen in Fortis Insurance Belgium aan BNP Paribas werd evenwel opgeschort ten 
gevolge van het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 12 december 2008.

Wijziging aan het Protocole d’Accord met betrekking tot door de 3.3. 
Nederlandse Staat gegarandeerde obligaties

Naast het herbekijken van de koopprijs voor de aandelen in Fortis Insurance Belgium, voerde de Raad van 
Bestuur van Fortis SA/NV onderhandelingen met BNP Paribas over het overdragen naar de Fortis Group 
van waarde die binnen Fortis Bank werd gecreëerd als gevolg van de onderhandelingen tussen Fortis SA/
NV en de Nederlandse Staat in oktober 2008. 

In de loop van december 2008 bereikten Fortis en BNP Paribas een principeakkoord met betrekking tot 
bepaalde vorderingen gehouden door Fortis Bank (die op dat tijdstip gehouden werd door de FPIM en 
die tot 74,94% zou worden overgedragen aan BNP Paribas) op Fortis Bank Nederland (die op dat tijdstip 
werden gehouden door de Nederlandse Staat) en die omgevormd werden in door de Nederlandse Staat 
gegarandeerde obligaties. Tijdens haar besprekingen met BNP Paribas over de afronding van het Protocole 
d’Accord deed Fortis succesvol gelden dat de garantie van de Nederlandse Staat, die Fortis met de Neder-
landse Staat had onderhandeld in oktober 2008, de waarde van de obligaties verhoogde en dat deze extra 
waarde (door Fortis geschat op ongeveer 500 miljoen euro op obligaties met een hoofdbedrag van onge-
veer 10 miljard euro) ten goede van de Fortis Group diende te komen en niet ten goede van Fortis Bank.
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De Fortis Group en BNP Paribas bereikten in december 2008 een principeakkoord met betrekking tot de 
door de Nederlandse Staat gegarandeerde obligaties. Overeenkomstig dit akkoord zou Fortis Bank aan de 
Fortis Group een optie toekennen om de obligaties (met een hoofdbedrag van ongeveer 10 miljard euro) 
te verwerven, zodat Fortis deze obligaties kon doorverkopen en enige meerwaarden op zulke verkoop zou 
kunnen opstrijken. Enige door Fortis op dergelijke doorverkoop gerealiseerde netto meerwaarde diende 
door Fortis Brussels te worden aangewend om van de FPIM gedeelten te verwerven van de vordering die 
de senior schuld in USD vertegenwoordigt die door de FPIM zou worden verstrekt aan de SPV (zie sectie 
3.1 hierover). Het was de bedoeling dat dit principeakkoord zou worden weergegeven in een Avenant bij 
het Protocole d’Accord, zoals hierboven aangegeven.

De door Fortis gestarte onderhandelingen om een gelijkaardige regeling te bekomen voor door de Neder-
landse Staat gegarandeerde obligaties met een hoofdbedrag van ongeveer 6 miljard euro waren daarente-
gen niet succesvol.

Hoewel dit niet specifiek wordt gedekt door het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 12 decem-
ber 2008 (aangezien dit principeakkoord nog niet was bekendgemaakt), kan deze transactie geacht wor-
den te zijn opgeschort ten gevolge van dit arrest (aangezien het een wijziging van het Protocole d’Accord 
betreft).

CASHES3.4. 

In het kader van de besprekingen met BNP Paribas waarnaar wordt verwezen in sectie 3.3, heeft Fortis 
ook gepoogd om de afspraken uiteengezet in het Protocole d’Accord inzake de CASHES te herbekijken, 
met inbegrip van in het bijzonder de door de Fortis Group aan Fortis Bank uit te voeren betaling. Deze 
onderhandelingen hebben evenwel niet tot een bevredigend resultaat voor de Fortis Group geleid.
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Gevolgen van het resultaat van de stemming door 4. 
de algemene vergadering van aandeelhouders van 
Fortis SA/NV

Deze sectie beoogt de juridische gevolgen te beschrijven van het resultaat van de stemming van de alge-
mene vergadering van aandeelhouders van 11 februari 2009. Deze sectie is ook bedoeld om de pro forma 
financiële positie, per 30 september 2008, zoals bekendgemaakt door Fortis op, in voorkomend geval, 14 
november 2008 en 24 december 2008, aan te passen om op pro forma basis bepaalde potentiële scena-
rio’s volgend op de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders weer te geven.

De cijfers in deze sectie zijn indicatieve pro forma cijfers om de geschatte impact van de afronding dan wel 
niet-afronding van bepaalde transacties weer te geven. Deze cijfers werden niet geauditeerd en zijn enkel 
gebaseerd op informatie die werd openbaar gemaakt (waaronder via deze circulaire voor aandeelhouders). 
Bovendien zijn deze cijfers gebaseerd op een pro forma financiële positie per 30 september 2008 die geen 
rekening houdt met de impact van de resultaten van het vierde kwartaal van 2008, met uitzondering van 
het op 24 december 2008 gerapporteerde nettoverlies.

Zoals uitgelegd in het persbericht van Fortis van 24 december 2008 heeft dit nettoverlies van 295 miljoen 
euro betrekking op de verkoop van op 8 december aangekochte Amerikaanse dollars en Britse ponden. 
Deze vreemde valuta waren aangekocht met het oog op de financiering van de SPV om het Protocole 
d’Accord af te ronden. Na de opschorting van deze transactie ingevolge het arrest van het Hof van Beroep 
van 12 december 2008, besloot Fortis om deze vreemde valuta opnieuw in de markt te verkopen. 

Fortis is momenteel nog bezig met het opstellen en nazien van de resultaten voor het vierde kwartaal van 
2008. Overeenkomstig de financiële kalender van Fortis zullen deze resultaten worden bekendgemaakt 
samen met de jaarresultaten van Fortis op 31 maart 2009. Zoals vermeld in het persbericht van 17 decem-
ber 2008, verwacht Fortis dat haar resultaten voor het vierde kwartaal zullen zijn beïnvloed door verdere 
afwaarderingen, minderwaarden en de volatiliteit van de Relative Performance Note (“RPN”), die verbonden 
is aan de CASHES. Anderzijds verwacht Fortis dat haar eigen vermogen positief zal worden beïnvloed door 
de niet-gerealiseerde meerwaarde op de obligatieportefeuille die wordt gehouden door Fortis Insurance 
Belgium and Fortis Insurance International (als gevolg van de daling van de interestvoeten tijdens het vierde 
kwartaal van 2008).

Voor de berekening van Fortis’ aandeel in de financiering van de SPV, werd de totale financiering van de 
SPV verondersteld 10,8 miljard euro te bedragen, zijnde een totale koopprijs van 10,7 miljard euro plus 
verlopen interest en werkingskosten berekend per 1 december 2008. Ingeval van een effectieve afronding 
van de financiering van de SPV zouden deze cijfers moeten worden aangepast om de evolutie van de wis-
selkoersen en de gedane aflossingen met betrekking tot de portefeuille sinds 1 december 2008 weer te 
geven.

Het moet ook worden opgemerkt dat de pro forma cijfers opgenomen in deze sectie 4 niet beogen de 
evolutie na 30 september 2008 van de onderliggende waarde van de door de SPV van Fortis Bank te ver-
werven gestructureerde kredieten weer te geven, noch de evolutie na 30 september 2008 van de waarde 
van Fortis Insurance Belgium of Fortis Insurance International. Bovendien beoogt deze circulaire niet een 
oordeel uit te drukken over de opportuniteit van een belegging door Fortis via de SPV in de gestructureerde 
kredietenportefeuille, noch beoogt deze circulaire een garantie te verschaffen inzake de toekomstige pres-
taties daarvan, van Fortis Insurance Belgium of Fortis Insurance International.

De pro forma cijfers houden tot slot geen rekening met het effect van een potentiële terugdraaiing van be-
paalde transacties ingeval van een negatieve stemming, zoals in meer detail uiteengezet in sectie 4.2.2.
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Positieve stemming over alle voorstellen van besluit4.1. 

Indien het resultaat van de stemming over alle voorstellen van besluit 2.5, 2.7 en 2.9 van de agenda van de 
algemene vergadering van aandeelhouders positief is, zou er geen beletsel mogen zijn voor Fortis SA/NV 
om de transacties met BNP Paribas en de FPIM onder het Protocole d’Accord zoals vermeld in secties 2.4 
and 3 af te ronden. Het spreekt voor zich dat vooraleer de partijen in staat zijn om het Protocole d’Accord 
daadwerkelijk af te ronden, de overeenkomsten die het Protocole d’Accord uitvoeren en wijzigen volledig 
zouden dienen te zijn gefinaliseerd en overeengekomen (met inbegrip van de uitvoering van de financie-
ringsstructuur voor de SPV) en nog steeds onderworpen zouden zijn aan de gebruikelijke finale goedkeu-
ringen (met inbegrip van de Raden van Bestuur van de verschillende betrokken partijen).

Aangezien het arrest van het Hof van Beroep de FPIM verbod oplegt om 241.620.557 aandelen in Fortis 
Bank over te dragen voorafgaand aan 16 februari 2009, kan het Protocole d’Accord in ieder geval niet 
afgerond worden voor zulke datum. In geval van afronding van het Protocole d’Accord zou geen verdere 
actie onder de Share Purchase Agreement met de FPIM van 10 oktober 2008 vereist zijn.

Ervan uitgaand dat de afronding van het Protocole d’Accord zou plaatsvinden volgens de bepalingen be-
schreven in secties 2.4 en 3, zou de afronding:

•	 5,6	miljard	euro	aan	cash	opbrengen	voor	de	verkoop	van	de	aandelen	in	Fortis	Insurance	Belgium	aan	
BNP Paribas;

•	 een	cash	uitgave	van	4,1	miljard	euro	vereisen	(op	basis	van	de	cijfers	van	1	december	2008)	wat	over-
eenstemt met het aandeel van Fortis in de kapitaal- en achtergestelde schuldfinanciering van de SPV; en

•	 een	cash	uitgave	van	2,35	miljard	euro	vereisen	voor	de	betaling	aan	Fortis	Bank	met	betrekking	tot	de	
CASHES.

De afronding van het Protocole d’Accord zou resulteren in een pro forma netto liquiditeitspositie van Fortis 
per 30 september 2008 van 1,0 miljard euro, tegenover 1,6 miljard euro zoals op 14 november 2008 
gerapporteerd. Deze afname van Fortis’ pro forma netto liquiditeitspositie zou het gevolg zijn van (i) het 
verschil tussen de uiteindelijke verkoopprijs van 5,6 miljard euro ontvangen voor de aandelen in Fortis Insu-
rance Belgium tegenover een veronderstelde verkoopprijs van 5,7 miljard euro zoals op 14 november 2008 
gerapporteerd; (ii) een uiteindelijke financieringsverplichting van 4,1 miljard euro voor de SPV tegenover een 
verondersteld bedrag van 3,9 miljard euro (2,0 miljard euro kapitaal en 1,9 miljard euro pand op cash) zoals 
op 14 november 2008 gerapporteerd; en (iii) het valutaverlies van 0,3 miljard euro zoals op 24 december 
2008 gerapporteerd.

De afronding van het Protocole d’Accord zou resulteren in een pro forma eigen vermogen toewijsbaar aan 
de aandeelhouders van Fortis per 30 september 2008 van 7,8 miljard euro, tegenover 7,7 miljard zoals op 
14 november 2008 gerapporteerd. Deze toename in het pro forma eigen vermogen toewijsbaar aan de 
aandeelhouders per 30 september 2008 zou het gevolg zijn van (i) een negatieve impact van 0,1 miljard 
euro als gevolg van het verschil tussen de uiteindelijke verkoopprijs van 5,6 miljard euro ontvangen voor de 
aandelen in Fortis Insurance Belgium tegenover een veronderstelde verkoopprijs van 5,7 miljard euro zoals 
op 14 november 2008 gerapporteerd; (ii) de negatieve impact van het valutaverlies van 0,3 miljard euro 
zoals op 24 december 2008 gerapporteerd; en (iii) de positieve impact van 0,5 miljard euro als gevolg van 
de geschatte meerwaarde op de verkoop van de door de Nederlandse Staat gegarandeerde obligaties.

Zoals hierboven uiteengezet in de inleiding tot sectie 4, geven deze cijfers onder meer de evolutie van de 
waarde van de gestructureerde kredietenportefeuille sinds 30 september 2008 niet weer.
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Negatieve stemming over een of meerdere voorstellen van besluit4.2. 

Juridische analyse4.2.1. 

Indien het resultaat van de stemming over een of meerdere van de voorstellen van besluit 2.5, 2.7 en 2.9 
negatief is, zou Fortis SA/NV desalniettemin contractueel gebonden blijven ten opzichte van de andere 
partijen. Voor zover Fortis SA/NV partij is bij de hierboven vermelde overeenkomsten is zij gebonden door 
contracten die geldig zijn aangegaan. Al de hierboven vermelde overeenkomsten waarbij Fortis SA/NV 
partij is, werden op geldige wijze aangegaan door Fortis SA/NV en verbinden Fortis SA/NV tenzij een be-
voegde rechtbank, die een beslissing neemt over de grond van de zaak, anders zou beslissen. Hieruit volgt 
dat een negatieve stemming over een of meerdere van de voorstellen van besluit 2.5, 2.7 en 2.9 die ter 
goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 februari 2009 worden voorgelegd 
als dusdanig de geldigheid en bindende kracht van de door Fortis SA/NV aangegane overeenkomsten niet 
zou beïnvloeden.

Bijgevolg zouden BNP Paribas en de FPIM aan de rechtbank de gedwongen uitvoering in natura van de 
overeenkomsten (of vervangende schadevergoeding) kunnen vragen in het geval dat Fortis SA/NV zou 
weigeren om het Protocole d’Accord of de Share Purchase Agreement af te ronden en contractbreuk 
zou plegen. De FPIM zou ook gerechtigd zijn om het pand op de aandelen in Fortis Insurance Belgium te 
verzilveren, wat de verplichting van Fortis waarborgt om de SPV te financieren, zowel onder het Protocole 
d’Accord als onder het terugvalscenario onder de Share Purchase Agreement.

Het spreekt voor zich dat in het geval van een negatieve stemming alle partijen bij wijze van onderling 
akkoord (met name indien, en enkel indien, alle partijen daarmee instemmen) zouden kunnen overeenko-
men om het Protocole d’Accord en de Share Purchase Agreement te heronderhandelen of, als alternatief, 
zouden kunnen overeenkomen om zulke overeenkomsten te beëindigen. Onder het Protocole d’Accord 
is BNP Paribas (maar niet de andere partijen) gerechtigd om afstand te doen van de transactie en om het 
Protocole d’Accord te laten vervallen op 28 februari 2009 indien de opschortende voorwaarden daarvoor 
(met inbegrip van de financiering door Fortis van de SPV) niet vervuld zijn tegen die datum.

De Raad van Bestuur van Fortis zal de taak hebben om het resultaat van de stemming door de algemene 
vergadering van aandeelhouders van Fortis SA/NV van 11 februari 2009 te beoordelen en om een stand-
punt in te nemen ten opzichte van BNP Paribas en de FPIM aangaande het al of niet doorgaan met het 
afronden van de transacties die nog niet afgerond zijn onder het Protocole d’Accord en de Share Purchase 
Agreement. Hierbij dient de Raad de belangen van alle stakeholders van de vennootschap af te wegen 
(uiteraard met inbegrip van de aandeelhouders van Fortis). De Raad zal eveneens in overweging moeten 
nemen dat vanuit een juridisch standpunt, onafhankelijk van het resultaat van de stemming, Fortis SA/NV 
gebonden blijft door overeenkomsten die geldig werden aangegaan en dat een beslissing om niet door te 
gaan met de afronding ervan zou kunnen leiden tot aansprakelijkheid van Fortis SA/NV indien BNP Paribas 
of de FPIM de gedwongen uitvoering daarvan of vervangende schadevergoeding zou vragen aan de recht-
bank.

In dit opzicht dient men op te merken dat de financiering van de SPV een verplichting is voor de Fortis 
Group zowel onder het Protocole d’Accord (ingevolge waarvan de SPV moet worden gefinancierd door 
Fortis, BNP Paribas en de FPIM, zoals vermeld in secties 2.4 en 3.1) alsook onder de Share Purchase 
Agreement van 10 oktober 2008 met de FPIM (ingevolge waarvan de SPV uitsluitend dient te worden 
gefinancierd door Fortis en de FPIM, zoals vermeld in sectie 2.3). In het geval dat ten gevolge van een 
negatieve stemming over besluit 2.9 van de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van 
11 februari 2009 de afronding van het Protocole d’Accord niet plaatsvindt (bvb omdat BNP Paribas afstand 
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doet van de transactie), zou de Fortis Group nog steeds de verplichting hebben om de SPV te financie-
ren (bvb volgend op een positieve stemming over besluit 2.7 van de agenda met betrekking tot de Share 
Purchase Agreement of omdat de FPIM de gedwongen uitvoering in natura vraagt en verkrijgt van de Share 
Purchase Agreement ondanks een negatieve stemming over besluit 2.7).

Transacties die reeds werden afgerond (zijnde de verkoop van de activiteiten aan de Nederlandse Staat in 
besluit 2.5 van de agenda of de verkoop van de resterende 50% + 1 aandeel in Fortis Bank aan de FPIM 
in besluit 2.7 van de agenda) zouden niet onmiddellijk beïnvloed worden door het resultaat van de stem-
ming van de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze transacties zouden enkel ongedaan kunnen 
worden gemaakt indien de betrokken (voormalige) Fortis entiteiten erin slagen de nietigverklaring van de 
overeenkomsten te bekomen voor een bevoegde rechtbank die uitspraak doet over de grond van de zaak.

Impact op pro forma financiële positie4.2.2. 

Zoals hierboven uiteengezet in de inleiding tot sectie 4, houden de onderstaande pro forma cijfers geen 
rekening met het effect van een potentiële terugdraaiing van bepaalde transacties ingeval van een nega-
tieve stemming en gaan deze alsdusdanig enkel in op de impact op korte termijn van bepaalde scenario’s 
volgend op het resultaat van de stemming. Dergelijke terugdraaiing zou het resultaat zijn van een nietigver-
klaring van de relevante overeenkomsten zoals boven uiteengezet in sectie 4.2.1 en zou impliceren dat de 
transactie wordt ongedaan gemaakt zodat de situatie van de partijen wordt teruggebracht naar de situatie 
zoals deze bestond onmiddellijk voorafgaand aan de afronding van de relevante transactie (ingeval van een 
negatieve stemming over besluit 2.7 zou dit bijvoorbeeld betekenen dat de koper (de FPIM) de 50% + 1 
aandeel in Fortis Bank terug overdraagt aan de verkoper (Fortis Brussels) en dat de verkoper (Fortis Brus-
sels) de koopprijs van 4,7 miljard euro terugbetaald aan de koper (de FPIM)). Pro forma cijfers die zouden 
beogen om de terugdraaiing van een transactie weer te geven zouden zeer speculatief en onzeker zijn. Ge-
zien het feit dat het jaren kan duren vooraleer een procedure tot nietigverklaring haar beslag heeft gekregen 
in het gerechtelijk systeem, zouden pro forma cijfers die de terugdraaiing van één of meerdere transacties 
weergeven geen waarheidsgetrouw beeld geven. Bijkomend dient te worden opgemerkt dat het arrest van 
het Hof van Beroep van Brussel werd gewezen in een kortgeding procedure en dat zulke procedure geen 
uitspraak ten gronde met zich meebrengt. De terugdraaiing en nietigverklaring van een transactie is daarom 
niet het voorwerp van de procedure voor het Hof van Beroep.

(i) Negatief resultaat van de stemming over besluiten 2.7 en 2.9

Een negatief resultaat van de stemming over besluiten 2.7 en 2.9 zou als gevolg kunnen hebben dat noch 
de afronding van het Protocole d’Accord noch de afronding van het terugvalscenario voor de financiering 
van de SPV onder de Share Purchase Agreement plaatsvindt (in de veronderstelling dat noch BNP Paribas 
noch de FPIM de gedwongen uitvoering in natura van het Protocole d’Accord of de Share Purchase Agree-
ment, al naargelang het geval, vraagt en/of verkrijgt).

Ten gevolge hiervan:

•	 zouden	de	aandelen	in	Fortis	Insurance	Belgium	binnen	de	Fortis	Group	blijven	en	zou	de	Fortis	Group	
geen recht hebben op 5,6 miljard euro cash voor de verkoop daarvan aan BNP Paribas;

•	 zou	er	geen	cash	uitgave	zijn	van	4,1	miljard	euro	(opnieuw,	gebaseerd	op	de	cijfers	van	1	december	
2008) wat overeenstemt met het aandeel van Fortis in de financiering van de SPV; en
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•	 zou	er	geen	cash	uitgave	zijn	van	2,35	miljard	euro	voor	de	betaling	aan	Fortis	Bank	in	verband	met	de	
CASHES (met dien verstande evenwel dat de RPN in stand blijft gehouden).

Dit zou resulteren in een pro forma netto liquiditeitspositie van Fortis per 30 september 2008 van 1,8 mil-
jard euro en een pro forma eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van Fortis per 30 september 
2008 van 6,4 miljard euro, hetgeen een bevestiging is van het persbericht van 24 december 2008.

Opnieuw, zoals hierboven vermeld in de inleiding tot sectie 4, geven deze cijfers onder meer de mogelijke 
impact van een wijziging in de waarde van Fortis Insurance Belgium sinds 30 september 2008 niet weer.

(ii) Negatieve stemming over besluit 2.9 en positieve stemming over besluit 2.7

Indien er daarentegen enkel een negatieve stemming is over besluit 2.9 en een positieve stemming over 
besluit 2.7, zou de Fortis Group nog steeds de verplichting hebben om de SPV te financieren onder het 
terugvalscenario van de Share Purchase Agreement, tenzij de FPIM ermee akkoord zou gaan om zulke 
overeenkomst te beëindigen of de voorwaarden ervan te wijzigen.

In dit scenario, waarin de afronding van het Protocole d’Accord niet zou plaatsvinden (en BNP Paribas 
afstand zou doen van de transactie) maar het terugvalscenario voor de SPV in werking zou treden (omdat 
de FPIM Fortis zou verplichten tot naleving van de Share Purchase Agreement *):

•	 zouden	de	aandelen	in	Fortis	Insurance	Belgium	binnen	de	Fortis	Group	blijven	en	zou	de	Fortis	Group	
geen recht hebben op 5,6 miljard euro cash voor de verkoop daarvan aan BNP Paribas;

•	 zou	de	Fortis	Group	nog	steeds	de	verplichting	hebben	om	een	cash	uitgave	te	doen	van	4,1	miljard	
euro (opnieuw, gebaseerd op de cijfers van 1 december 2008) wat overeenstemt met het aandeel van 
Fortis in de financiering van de SPV onder het terugvalscenario (hetgeen, zoals vermeld in sectie 2.3, 
in absolute cijfers hetzelfde zou blijven als het bedrag van de door Fortis te verstrekken financiering in 
het geval van een financiering van de SPV door Fortis, BNP Paribas en de FPIM, zelfs al zou de totale 
prijs die door de SPV moet worden betaald voor de portefeuille 90% bedragen van de prijs verschuldigd 
onder het Protocole d’Accord); en

•	 zou	er	geen	cash	uitgave	zijn	van	2,35	miljard	euro	voor	de	betaling	aan	Fortis	Bank	in	verband	met	de	
CASHES (met dien verstande evenwel dat de RPN in stand blijft gehouden).

Dit zou resulteren in een negatieve pro forma netto liquiditeitspositie van Fortis per 30 september 2008 van 
2,3 miljard euro, vergeleken met 1,8 miljard euro zoals gerapporteerd op 24 december 2008. Deze daling 
in de pro forma netto liquiditeitspositie van Fortis zou te wijten zijn aan de bedragen die vereist zijn voor de 
financiering van de SPV.

Het pro forma eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van Fortis per 30 september 2008 zou 6,4 
miljard euro bedragen, hetgeen een bevestiging is van het persbericht van 24 december 2008.

Opnieuw, zoals hierboven vermeld in de inleiding tot sectie 4, zijn deze cijfers gebaseerd op 30 september 
2008 cijfers die onder meer de evolutie van de onderliggende waarde sindsdien niet weergeven.

* Dit scenario zou zich ook kunnen voordoen ingeval van een negatieve stemming over beide besluiten 2.7 en 2.9 waar 
enkel de FPIM om de uitvoering in natura van de Share Purchase Agreement zou verzoeken en zou bekomen (en waar BNP 
Paribas Fortis niet aan het Protocole d’Accord zou houden)
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In dit scenario zou de door de FPIM op 13 oktober 2008 toegezegde financiering van 3 miljard euro 
beschikbaar blijven. Zoals vermeld in sectie 2.4, dient te worden opgemerkt dat de 3 miljard euro lening 
berekend was in de veronderstelling van de afronding van alle transacties met de FPIM en met BNP Pari-
bas zoals vermeld in secties 2.3 en 2.4 en op basis van de financieringsnoden die Fortis zou hebben gehad 
in het geval van een verkoop van de aandelen in Fortis Insurance Belgium aan BNP Paribas. In dit scenario 
waar enkel Fortis en de FPIM de SPV zouden financieren en de aandelen in Fortis Insurance Belgium bij de 
Fortis Group zouden blijven, zou Fortis echter externe financiering moeten zoeken om haar in staat te stel-
len haar financieringsverplichtingen ten opzichte van de SPV te kunnen nakomen onder het terugvalscena-
rio en om het liquiditeitstekort te financieren. 

Indien er enkel een negatieve stemming is over besluit 2.9 en een positieve stemming over besluit 2.7 zou 
de afronding van het Protocole d’Accord nog steeds plaats moeten vinden indien BNP Paribas de ge-
dwongen uitvoering in natura van het Protocole d’Accord vraagt en verkrijgt.

Zoals vermeld in sectie 4.1 zou er in het geval van een (gedwongen) afronding van het Protocole d’Accord 
geen verdere actie vereist zijn onder de Share Purchase Agreement van 10 oktober 2008 met de FPIM.

In de veronderstelling dat de afronding van het Protocole d’Accord zou plaatsvinden ten gevolge van een 
gedwongen uitvoering in natura en onder de voorwaarden beschreven in secties 2.4 en 3, zou de impact 
van de afronding van het Protocole d’Accord dezelfde zijn als vermeld in sectie 4.1.
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Schematisch overzicht van de pro forma financiële positie in bepaalde 4.3. 
scenario’s

Onderstaande tabel geeft een schematisch overzicht van de pro forma financiële positie zoals uiteengezet 
in secties 4.1 en 4.2.2.

De hieronder weergegeven informatie is onderworpen aan alle beperkingen opgenomen in de inleiding tot 
sectie 4, alsmede aan de juridische overwegingen opgenomen in sectie 4.2.1. Zonder afbreuk te doen aan 
de algemeenheid van het voorgaande, geven de pro forma cijfers opgenomen in secties 4.1 en 4.2.2 en 
hieronder herhaald een puur statisch en historisch beeld op basis van de waarden van de onderliggende 
activa per 30 september 2008. Deze pro forma cijfers geven de evolutie of prestatie van de onderliggende 
activa sinds 30 september 2008 niet weer, noch beogen zij enige geschatte waarde of potentieel voordeel 
of nadeel toe te kennen aan de onderliggende activa of hun prestatie tijdens het vierde kwartaal van 2008 
of hun verwachte toekomstige prestatie. Evenzo houden de pro forma cijfers geen rekening met het effect 
van een potentiële terugdraaiing van bepaalde transacties ingeval van een negatieve stemming en gaan 
deze alsdusdanig enkel in op de impact op korte termijn van bepaalde scenario’s volgend op het resultaat 
van de stemming.

Resultaat van de stem-
ming over de besluiten

Pro forma 
netto 

liquiditeit
(miljard 

euro) 
30/09/08

Pro forma 
eigen ver-

mogen
(miljard 

euro) 
30/09/08

Opmerkingen

2.5 2.7 2.9

JA JA JA 1,0 7,8
Fortis zou bestaan uit (i) Fortis Insurance 
International, (ii) de General Account en (iii) 
de SPV met BNP Paribas en de FPIM.

JA NEEN NEEN 1,8 6,4
Fortis zou bestaan uit (i) Fortis Insurance 
International, (ii) de General Account en (iii) 
Fortis Insurance Belgium.

JA JA NEEN -2,3 6,4

Fortis zou bestaan uit (i) Fortis Insurance 
International, (ii) de General Account, (iii) de 
SPV met de FPIM en (iv) Fortis Insurance 
Belgium.

NEEN NEEN NEEN 1,8 6,4
Fortis zou bestaan uit (i) Fortis Insurance 
International, (ii) de General Account en (iii) 
Fortis Insurance Belgium.

Belangrijke opmerkingen:

“JA” betekent dat de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 februari 2009 het relevante besluit 
goedkeurt en dat de relevante transactie, indien nog niet afgerond, vervolgens wordt afgerond.

“NEEN” betekent dat de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 februari 2009 het relevante 
besluit niet goedkeurt en veronderstelt dat: 
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•	 de	relevante	transactie,	indien	nog	niet	afgerond,	niet	wordt	afgerond	(bv.	omdat	de	relevante	over-
eenkomst in onderling akkoord van alle parijen erbij wordt beëindigd of omdat, zelfs indien er geen 
formele beëindiging is, Fortis door de andere betrokken partijen niet wordt gehouden tot naleving van 
de overeenkomst en zulke overeenkomst niet wordt nietig verklaard);

•	 de	relevante	transactie,	indien	reeds	afgerond,	niet	wordt	teruggedraaid	ten	gevolge	van	de	nietigver-
klaring van de relevante overeenkomst.

“NEEN” houdt geen rekening met het effect van een terugdraaiing van een transactie die reeds werd afge-
rond volgend op de nietigverklaring van de relevante overeenkomst door een bevoegde rechtbank oor-
delend over de grond van de zaak, en houdt geen rekening met enige potentiële liquiditeitsproblemen die 
voor de Fortis Group zouden rijzen ten gevolge van de verplichting om de koopprijs terug te betalen aan de 
koper ingeval van dergelijke nietigverklaring. In het bijzonder gaat de cijfermatige weergave van de impact 
van een negatieve stemming over besluit 2.7 ervan uit dat de Fortis Group niet zou worden vereist om aan 
de FPIM de 4,7 miljard euro terug te betalen die werd ontvangen voor de verkoop van 50% + 1 aandeel 
in Fortis Bank en dat de Fortis Group niet zou worden gehouden tot naleving van haar verbintenis om de 
SPV te financieren overeenkomstig de terugvalbepaling van de Share Purchase Agreement. Evenzo gaat 
de cijfermatige weergave van de impact van en negatieve stemming over besluit 2.9 ervan uit dat de Fortis 
Group niet zou worden gehouden tot naleving van haar verbintenissen onder het Protocole d’Accord met 
betrekking tot de verkoop van de aandelen in Fortis Insurance Belgium, de financiering van de SPV en de 
betaling met betrekking tot de CASHES.

In sectie 4 wordt met een “NEEN” met andere woorden enkel het effect op korte termijn weergegeven. Het 
is onmogelijk om het effect op lange termijn op de Fortis Group te berekenen van een negatieve stemming 
over één of meerdere voorstellen van besluit (met inbegrip van het effect van de terugdraaiing van de trans-
acties die werden afgerond en de daaropvolgende verplichting om aan de relevante kopers de opbrengsten 
terug te betalen die werden ontvangen in de verschillende transacties). 

Zoals uiteengezet in de vierde alinea van sectie 4.2.1, zal de Raad van Bestuur ingeval van een “NEEN” 
stemming de taak hebben om een standpunt in te nemen over het al dan niet doorgaan met de afronding 
van de transacties die nog niet werden afgerond onder het Protocole d’Accord en de Share Purchase 
Agreement. Vanuit juridisch oogpunt blijft Fortis SA/NV zelfs ingeval van een “NEEN” stemming verbonden 
door contracten die geldig werden gesloten. Een beslissing om niet door te gaan met de afronding ingeval 
van een “NEEN” stemming zou kunnen leiden tot aansprakelijkheid van Fortis SA/NV indien BNP Paribas 
of de FPIM de gedwongen uitvoering van de relevante overeenkomsten of vervangende schadevergoeding 
vraagt aan en bekomt van de rechtbank.

Ten gevolge hiervan dienen de in sectie 4 opgenomen pro forma cijfers te worden gelezen met grote 
voorzichtigheid. Bovendien zijn “netto liquiditeit” en “eigen vermogen” financiële meeteenheden die worden 
afgeleid uit historische financiële rekeningen. Zij zijn niet bedoeld om een potentiële waarde of prestatie van 
een bepaald actief weer te geven.
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Agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders 
van 11 februari 2009 bijeengeroepen door de co-voorzitters 
van het college van deskundigen aangesteld door het Hof van 
Beroep

Goedkeuring van de beslissingen die de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV op 3, 5 en 6 oktober 
2008 heeft genomen en de overeenkomsten afgesloten in uitvoering van deze beslissingen (Alge-
mene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen door de co-voorzitters van het College 
van deskundigen aangesteld door het Hof van Beroep van Brussel)

2.1 Verslag van de Raad van Bestuur.

2.2 Tussentijds verslag van het College van deskundigen: conclusies en vooruitzichten.

2.3 Commentaar van de Raad van Bestuur op het tussentijds verslag van het College van deskundigen.

2.4 Voorstel tot stemming over het punt 2.5 van de agenda.

2.5 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Bank Nederland (Hol-
ding) N.V., Fortis Verzekeringen Nederland N.V. en Fortis Corporate Insurance N.V. aan de Nederland-
se staat op 3 oktober 2008 in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 3 oktober 
2008, zoals samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders.

2.6 Voorstel tot stemming over het punt 2.7 van de agenda.

2.7  Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van de resterende 50% + 1 aandeel van Fortis Bank SA/
NV aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij op 10 oktober 2008 en van de in 
voorkomend geval met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij te sluiten transacties in 
uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 5 en 6 oktober 2008, zoals deze verkoop 
en transacties zijn samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders.

2.8 Voorstel tot stemming over het punt 2.9 van de agenda.

2.9 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Insurance Belgium 
SA/NV aan BNP Paribas op 10 oktober 2008 en van de met BNP Paribas en de Federale Participa-
tie- en Investeringsmaatschappij te sluiten transacties in uitvoering van de beslissing van de Raad van 
Bestuur van 5 en 6 oktober 2008, zoals deze verkoop en transacties zijn samengevat in de circulaire 
aan de aandeelhouders.

Bijlage
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Begrippenlijst vermogenscategorieën gestructureerde 
kredietportefeuille 

ABS – Asset-backed Security.

Agency-leningen – Uitgegeven woningleningen door Fannie Mae, Freddie Mac en Ginnie Mae. Eerstge-
noemde twee partijen zijn door de overheid gesteunde bedrijven. Deze leningen genieten van een impli-
ciete garantie van de Amerikaanse overheid voor wat betreft de tijdige betaling van hoofdsom en rente. 
Ginnie Mae, dat onderdeel uitmaakt van de U.S. Department of Housing and Urban Development, heeft 
een expliciete garantie van de Amerikaanse overheid. 

CDO – Een Collateralised Debt Obligation is een gestructureerd kredietproduct. Een CDO is een effectise-
ringsmechanisme waarbij een portfeuille van effecten met verschillende aard en oorsprong, zoals obli-
gaties, bedrijfsleningen, ABS, autoleningen en andere, geëffectiseerd wordt en verdeeldt en verspreidt, 
volgens kredietrisico, over verschillende tranches met verschillende ratings Een CDO kan bestaan uit 
Collateralized Loan Obligations (CLO’s), Collateralized Bond Obligations (CBO’s) en Collateralized Syn-
thetic Obligations (CSO’s).

CRE – Commercieel vastgoed.

FICO – FICO staat voor Fair Isaac Corporation. In de Verenigde Staten is de FICO-score het meest ge-
bruikte model voor de beoordeling van kredietwaardigheid. In die score wordt de beschikbare informa-
tie over de kredietgeschiedenis van de consument samengevat. De FICO-score bestaat uit drie cijfers 
van 300 tot 850, waarin de consument wordt ingedeeld naar risicoprofiel. Een hoge score betekent een 
lager risico dat men in gebreke blijft. In het algemeen worden in de FICO-score vijf belangrijke catego-
rieën van informatie meegenomen: historisch betalingsgedrag, verschuldigde bedragen, periode van 
de kredietgeschiedenis, nieuw aangegane schulden en/of kredieten en de aard van kredieten en/of 
schulden.

HELOC – HELOC staat voor ‘home equity lines of credit’ en betreft een lening waarin een maximaal te 
ontlenen bedrag beschikbaar wordt gesteld binnen een overeengekomen periode. In tegenstelling tot 
een gewoon woningkrediet krijgt de kredietnemer het hele bedrag dus niet ineens, maar gebruikt hij 
deze de faciliteit om bedragen geleidelijk naargelang zijn behoefte te lenen beperkt tot het maximum 
overeengekomen bedrag. Eens de kredietnemer een bedrag werkelijk opneemt, start ook zijn terugbe-
talingsschema (woning blijft beschikbaar als onderpand).

Jumbo/Alt A – Woningleningen voor kredietnemers, met een sterke kredietgeschiedenis, maar die niet de 
volledige documentatie kunnen of willen voorleggen bij onderschrijving van de kredietname. In vergelij-
king met agency leningen heeft Alt-A de volgende kenmerken:  
 (a) hoger percentage opbrengsteigendommen; 
 (b) wat lager kredietkwaliteit;  
 (c) lager percentage gezinswoningen;  
 (d) hoger gemiddeld leningsaldo;  
 (e) hogere verhouding schulden/inkomsten; en  
 (f) meer heterogene leningportefeilles met een grotere verscheidenheid aan leningsaldi en FICO-scores.

Mid-prime – Kenmerken van dezewoningleningen vertonen grote overeenkomsten met subprime-leningen, 
maar de persoonlijke kredietwaardigheid ligt hoger (FICO > 625).
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NegAm – Woningleningen met een variable rentevoet en looptijd voor kredietnemers met een een zeer 
sterke kredietgschiedenis en sterk terugebetalingsgedrag, waarbij zij de keuze hebben qua maandelijk-
se aflossing tussen: via een volledig aflopend terugbetalingsschema, via een maandelijkse interest-only 
betaling of een vastgelegd maandelijks minimum bedrag dat juist dat gedeelte dekt van de tot dan toe 
reeds opgelopen rente. In deze laatste keuze lost dus de kredietnemer minder af dan de verschuldigde 
rente, wat leidt tot ‘Negative Amortization’ De niet-betaalde rente wordt vervolgens opgeteld bij het 
uitstaande leningsaldo, waardoor het leningsaldo hoger wordt in plaats van lager.

RMBS – Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) zijn effecten waarvan de kasstromen afkomstig 
zijn uit vesrchillende soorten vanwoningleningen, zoals vastrentende leningen, leningen met een varia-
bele rentevoet en looptijd, subprime leningen, agency leningen, interest-only leningen, … .

Subprime – Woningleningen voor kredietnemers met een zeer lage of of onvolledige kredietwaardigheid 
(FICO onder de 625). Deze leningen worden vaak gekenmerkt door een lager leningsaldo dan bv. Alt-
A-leningen, een hoger percentage van herfinanciering omwille van meerwaarde van de woning (indien 
mogelijk), een hogere rente en kortere omwisselingsperiode van vast naar variabel, waardoor krediet-
nemers nog meer afhankelijker zijn van herfinanciering. Men spreekt bij Fortis over subprime-leningen 
wanneer deze leningen, onderliggend in een RMBS, een FICO hebben beneden 625. 
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