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Inleiding1. 

Dit addendum (het “Addendum”) vervolledigt de circulaire voor aandeelhouders van 29 januari 2009 uitge-
geven door Fortis SA/NV (de “Circulaire”) op 30 januari 2009.

Zoals vermeld in de Circulaire en in een persbericht van Fortis van 28 januari 2009 startte Fortis opnieuw 
onderhandelingen op met BNP Paribas en de FPIM tegen de achtergrond van de bevindingen en aanbeve-
lingen van het tussentijds verslag van het college van deskundigen van 26 januari 2009. Deze deskundigen 
werden aangesteld door het Hof van Beroep van Brussel in haar arrest van 12 december 2008.

De onderhandelingen tussen Fortis, BNP Paribas en de FPIM werden heropend volgend op de bekend-
making van het tussentijds verslag van het college van deskundigen. In hun tussentijds verslag vermeld-
den de deskundigen dat de beslissingen genomen door de Raden van Bestuur van de verschillende Fortis 
entiteiten kunnen worden beschouwd als logisch en redelijk en dat zij het vennootschapsbelang van de 
vennootschappen van de Fortis Group, met inbegrip van Fortis SA/NV en Fortis Bank, niet schenden. De 
deskundigen deden echter ook een aantal aanbevelingen gericht op het verhogen van waarde voor de 
Fortis aandeelhouders.

De aanbevelingen gedaan door de deskundigen zorgden voor een impuls alsook voor inspiratie voor Fortis, 
BNP Paribas en de FPIM voor hun besprekingen om het Protocole d’Accord van 10 oktober 2008 aan te 
passen.

Tijdens de onderhandelingen van eind januari 2009 bleef de Raad van Bestuur van Fortis gestuurd door 
het principe van maximalisering van waarde voor de aandeelhouders van Fortis. Alle betrokken partijen 
maakten eveneens gebruik van de aanbevelingen gedaan door de deskundigen in hun tussentijds verslag. 
Bovendien houdt het behaalde resultaat, zoals beschreven in dit Addendum, rekening met suggesties 
gedaan door aandeelhouders van Fortis in de loop van de voorbije weken.

Op 31 januari 2009 bereikten Fortis, BNP Paribas en de FPIM een overeenkomst over een “Avenant au 
Protocole d’Accord” (het “Avenant”) dat bepaalde voorwaarden van de onder het Protocole d’Accord aan-
gegane transacties zoals beschreven in de Circulaire wijzigt en verbetert. Naar het aanvankelijke Protocole 
d’Accord zoals gewijzigd door het Avenant wordt hierna verwezen als het “Aangepast Protocole d’Accord”. 
De verbeterde voorwaarden hebben enkel een impact op het Protocole d’Accord en niet op de Share 
Purchase Agreement van 10 oktober 2008 met de FPIM.

Het doel van dit Addendum bestaat erin om de wijzigingen aangebracht door het Avenant aan het Pro-
tocole d’Accord te beschrijven alsook om de impact te beschrijven van het Avenant en het Aangepast 
Protocole d’Accord op Fortis SA/NV. Dit zou de aandeelhouders van Fortis moeten toelaten om op een 
geïnformeerde wijze te stemmen over de voorstellen van besluit vermeld in de Bijlage bij dit Addendum.
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Verbeterde voorwaarden van de overeenkomst met 2. 
BNP Paribas en de FPIM

De belangrijkste kenmerken van de overeenkomst bereikt in het Avenant kunnen als volgt worden 
 samengevat.

Fortis Insurance Belgium2.1. 

In de plaats van dat Fortis 100% van de aandelen in Fortis Insurance Belgium aan BNP Paribas verkoopt, 
zoals voorzien onder het Protocole d’Accord, zal Fortis, ingevolge het Avenant, aan BNP Paribas 10% van 
de aandelen in Fortis Insurance Belgium verkopen voor een totale prijs van 550 miljoen euro. Daardoor zal 
de Fortis Group een belang behouden van 90% in Fortis Insurance Belgium.

De bestaande distributieovereenkomst tussen Fortis Insurance Belgium en Fortis Bank voor de distributie 
van verzekeringsproducten via Fortis Bank Belgium zal ongewijzigd blijven. Deze overeenkomst kan niet 
eenzijdig worden beëindigd door een van de partijen voor het eind van 2020.

Verder ging BNP Paribas ermee akkoord om haar belang van 10% in Fortis Insurance Belgium niet te ver-
kopen vóór 1 januari 2018. Na zulke datum zal BNP Paribas het recht hebben om haar belang van 10% te 
verkopen aan Fortis.

CASHES2.2. 

Onder het Protocole d’Accord stemde Fortis ermee in om een betaling in cash te doen aan Fortis Bank in 
verband met de beëindiging van de Relative Performance Note (“RPN”) verbonden met de CASHES en het 
aangaan van een total return swap. De RPN neutraliseert de impact op Fortis Bank van verschillen in de 
waardewijzigingen in de CASHES en in de Fortis aandelen die plaatsvinden op de balans van Fortis Bank 
en anderszins de P&L van Fortis Bank beïnvloeden.

Ten gevolge van het Avenant zal Fortis niet langer verplicht zijn om op voorhand een betaling te doen van 
2,35 miljard euro. De RPN zal echter van kracht blijven tot aan de terugbetaling van alle CASHES. Afhanke-
lijk van de evolutie van de marktwaarde van de CASHES en van de Fortis aandelen, zal ofwel Fortis ofwel 
Fortis Bank een bedrag verschuldigd zijn aan de andere partij onder de RPN, welk bedrag enkel in uitzon-
derlijke omstandigheden zoals hieronder vermeld zal moeten worden betaald. De partij die dit notioneel 
bedrag verschuldigd is (hetgeen, gebaseerd op de huidige verwachtingen, waarschijnlijk Fortis en niet 
Fortis Bank zal zijn) zal verplicht zijn om aan de andere partij interest te betalen op zulk bedrag aan EURI-
BOR 3 maanden plus 20 basispunten. Bovendien zal Fortis verplicht zijn om een vergoeding te betalen op 
dergelijk bedrag om de garantie te compenseren die de Belgische Staat zal verschaffen aan Fortis Bank 
met betrekking tot zulke interestbetalingen alsook met betrekking tot het bedrag betaalbaar bij beëindiging.

Indien Fortis haar interestbetalingen met betrekking tot de RPN niet zou nakomen (en de Belgische Staat er 
niet voor zou opteren om zulke interestbetalingen in de plaats van Fortis te doen), zal Fortis Bank de optie 
hebben om de RPN te beëindigen. In het geval van dergelijke beëindiging zal Fortis verplicht zijn om aan 
Fortis Bank het bedrag te betalen dat dan verschuldigd is onder de RPN (beperkt tot een limiet van 2,35 
miljard euro).

Hoewel de regeling onder het Avenant niet langer een betaling op voorhand van 2,35 miljard euro zal 
vereisen, zullen de verplichtingen van Fortis met betrekking tot de RPN een impact hebben op de ver-
lies- en winstrekening en het eigen vermogen van Fortis. De RPN zal van kracht blijven op het uitstaande 
bedrag van de CASHES, wat een eeuwigdurend instrument is. Op het eind van 2008 bedroeg de basis 
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voor de berekening van de RPN interestbetalingen 29 miljoen euro. Dit bedrag zal, naar alle waarschijnlijk-
heid, toenemen doorheen de tijd en is gelimiteerd tot 2,35 miljard euro. De reële waarde is pro memorie in 
overweging genomen in sectie 3, aangezien de waardering van dit instrument nog steeds onderworpen is 
aan interne beoordeling.

Financiering van de SPV2.3. 

Onder het Protocole was men overeengekomen dat Fortis 66% van de financieringsnoden van de SPV 
zou financieren met het oog op de aankoop van een geselecteerde gestructureerde kredietenportefeuille 
van Fortis Bank (voor een bedrag van 10,4 miljard euro, onderworpen aan bepaalde aanpassingen zoals 
beschreven in de Circulaire).

Een belangrijke wijziging resulterend uit het Avenant is dat de financieringsverplichting van Fortis en de 
blootstelling van Fortis aan de SPV beperkt zal zijn tot een bedrag van 1 miljard euro (opnieuw, onderwor-
pen aan mogelijke aanpassingen ten gevolge van de evolutie van wisselkoersen sinds augustus 2008).

Het 1 miljard euro van Fortis zal worden verschaft als (i) kapitaal (ongeveer 740 miljoen euro op een totaal 
kapitaal van ongeveer 2,5 miljard euro) en (ii) achtergestelde schuld (ongeveer 260 miljoen euro in de 
relevante munteenheid op een totale achtergestelde schuld van ongeveer 900 miljoen euro). Naast Fortis 
zullen de FPIM en BNP Paribas deelnemen in het kapitaal voor bedragen van respectievelijk ongeveer 1,47 
miljard euro en 290 miljoen euro. Evenzo zullen zij deelnemen in de achtergestelde tranche in de relevante 
munteenheid voor ongeveer 530 miljoen euro en 110 miljoen euro.

Het resterende deel van de financiering van de SPV zal worden verschaft door BNP Paribas en Fortis Bank. 
Dit zal worden verdeeld in (i) een senior tranche van ongeveer 5,5 miljard euro, waarbij Fortis Bank 5 miljard 
euro verschaft en BNP Paribas 500 miljoen euro, en (ii) een super senior tranche van Fortis Bank van maxi-
maal 1,5 miljard euro. Deze bedragen zullen, al naargelang, worden verschaft in USD of GBP. De SPV zal 
niet gerechtigd zijn om betalingen te doen van interest of hoofdsom met betrekking tot de achtergestelde 
schuld voorafgaand aan de volledige terugbetaling van de senior en super senior leningen.

Een nieuw kenmerk van de SPV is dat de verplichtingen van de SPV met betrekking tot de senior lening 
van 5 miljard euro van Fortis Bank zullen worden gewaarborgd door de Belgische Staat.

Bovendien zal Fortis het voordeel hebben van een lening van 1 miljard euro van Fortis Bank om haar ver-
plichtingen ten aanzien van de SPV te financieren. Fortis zal de door de Belgische Staat verschafte garantie 
op de lening van 1 miljard euro van Fortis Bank en op haar betalingen onder de RPN vergoeden (voor het 
laatste, zie sectie 2.2). De kost van de garantie zal het verschaffen van onderpand door Fortis reflecteren, 
hetgeen aandelen in Fortis Insurance Belgium, cash en andere activa kan omvatten. Het precieze mecha-
nisme van de garantie zal worden onderhandeld in een afzonderlijke overeenkomst.
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Call optie voor de Fortis Group op de BNP Paribas aandelen gehouden 2.4. 
door de FPIM

Onder het Avenant zal Fortis nu ook het voordeel hebben van een call optie toegekend door de FPIM. Deze 
optie zal worden gelinkt aan de BNP Paribas aandelen die zullen worden verworven door de FPIM en zal 
Fortis recht geven op het verschil tussen de beurskoers van de BNP Paribas aandelen op het moment 
van de uitoefening van de optie en 68 euro. Deze optie zal in cash worden afgewikkeld. Fortis zal deze 
optie kunnen uitoefenen op elk moment gedurende een periode van 6 jaar na het verloop van een lock-up 
periode van 2 jaar.

De call optie laat alle Fortis aandeelhouders toe om te genieten van een potentiële stijging in de waarde 
van de BNP Paribas aandelen (hetgeen een belang in BNP Paribas van 11,6% vertegenwoordigt) die zullen 
worden verworven door de FPIM volgend op de overdracht door de FPIM van 74,94% van de aandelen in 
Fortis Bank aan BNP Paribas ingevolge het Protocole d’Accord.

Deze regeling vervangt de zogenaamde “coupon 42”, een vergoedingsmechanisme gecreëerd (maar niet 
geïmplementeerd) door de Belgische Staat ten gunste van bepaalde categorieën van Fortis aandeelhou-
ders.

De geschatte reële waarde van de optie op 29 januari 2009, gebaseerd op normale marktvolatiliteit, be-
draagt 600 miljoen euro.

Structuur van de Fortis Group na de afronding van het Aangepast 2.5. 
Protocole d’Accord

Het onderstaande schema geeft de structuur weer van de Fortis Group na de afronding van het Aangepast 
Protocole d’Accord.
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Fortis Bank
Nederland

(Holding) N.V.

Fortis Corporate
Insurance

N.V.

Fortis
Verzekeringen
Nederland N.V.

33,8%

RFS
Holdings B.V.

Fortis
Hypotheek Bank

N.V.

Fortis Bank
(Nederland)

N.V.

Nederlandse Staat

Fortis Bank
SA/NV

Minderheids-
aandeelhouders

Fortis
Investment

Management
SA/NV

FBT
FBP
...

Fortis Banque
Luxembourg

S.A.

Emittenten die schuld uitgeven
met de garantie van
Fortis Bank SA/NV

Fortis Luxembourg Finance S.A.
Fortis Funding LLC

25%

0,07%

50,1%

Belgische Staat via FPIM

74,94%

Fortis
SA/NV

50%

90%

50%

29,6%

58,8%

33%

11,6%

1,1%

11,6%

16,57%

10%

Fortis Brussels
SA/NV

Fortis Hybrid
Financing

S.A.

Fortis
N.V.

Fortis Insurance
N.V.

Fortis Utrecht
N.V.

Fortis Finance
N.V.

SPV met
gestructureerde

producten

Fortis Insurance
International

N.V.

Fortis Insurance
Belgium
SA/NV

FGF Lux
S.A.

Fortfinlux
S.A.

Fortinvestlux
S.A.

Luxemburgse Staat 

(1)
(2)

(3)

Na de afronding van het Aangepast Protocole d'Accord

(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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Afronding van het Aangepast Protocole d’Accord zou:

•	 550	miljoen	euro	cash	genereren	voor	de	verkoop	van	10%	van	de	aandelen	in	Fortis	Insurance	Belgium	
aan BNP Paribas;

•	 een	cash	investering	vereisen	van	ongeveer	1	miljard	euro,	hetgeen	het	aandeel	van	Fortis	in	de	financie-
ring van de SPV vertegenwoordigt;

•	 de	liquiditeitspositie	met	1	miljard	euro	doen	toenemen	aangezien	Fortis	een	lening	van	1	miljard	euro	zal	
ontvangen van Fortis Bank om haar investering in de SPV te financieren. Hoewel de bedragen “Schul-
den	aan	banken”	afgetrokken	worden	van	de	netto	liquiditeitspositie,	sloot	Fortis	deze	lening	uit	van	de	
aftrek	bij	het	berekenen	van	de	netto	liquiditeitspositie	aangezien	dit	een	lange	termijn	financiering	is	
verbonden met de financiering van de SPV;

•	 geen	betaling	op	voorhand	vereisen	voor	de	CASHES,	met	dien	verstande	dat	de	RPN	van	kracht	zal	
blijven en dat bovendien Fortis (of, in bepaalde meer onwaarschijnlijke scenario’s, Fortis Bank) verplicht 
zal zijn om bepaalde interestbetalingen te doen onder de RPN. De reële waarde van de aangepaste RPN 
werd nog niet vastgesteld en is daarom hieronder pro memorie opgenomen;

•	 de	reële	waarde	erkennen	van	de	call	optie	toegekend	door	de	FPIM	met	betrekking	tot	het	surplus	bo-
ven 68 euro op de BNP Paribas aandelen. Op basis van marktinformatie van 29 januari 2009 wordt deze 
optie geschat een marktwaarde van 600 miljoen euro te hebben. Gezien de volatiliteit van deze waarde, 
werd dit instrument hieronder pro memorie opgenomen.

Op basis van de niet-geauditeerde pro forma cijfers van Fortis per 30 september 2008, zou de afronding van 
het Aangepast Protocole d’Accord resulteren in een pro forma eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeel-
houders	van	Fortis	van	6,5	miljard	euro	en	een	pro	forma	netto	liquiditeitspositie	van	2,4	miljard	euro.

Hieronder is een tabel opgenomen die de wijzigingen toont aan de pro forma financiële positie om de impact 
van de afronding van het Aangepast Protocole d’Accord weer te geven, tegenover de pro forma financiële 
positie zoals door Fortis op 14 november 2008 meegedeeld (in beide gevallen per 30 september 2008): 

Reconciliatie persbericht van 14 november 2008

NEV
Situatie bij persbericht van 14 november 2008 7,7 3,5 ( 1,9 )

Valutaverlies geboekt in Q4 08 ( 0,3 ) ( 0,3 )
Kapitaalverhoging Fortis Insurance Belgium PM
Ge-update positie 7,4 3,2 ( 1,9 )

Impact Avenant
Annulering van verkoop van 100% FIB ( 3,6 ) ( 5,7 )  
Verkoop 10% FIB 0,3  0,6   
Vermindering deelneming in SPV 0,0  1,0  1,9  
Lening op lange termijn van Fortis Bank  1,0  
Geen cashbetaling CASHES 2,4  2,4   
Relative Performance Note PM    
Optie op aandelen BNP Paribas PM    

 
Aangepaste pro forma situatie 6,5 2,4 0,0

Netto
liquiditeit Pand op cash 

 

Impact van de verbeterde transactie op de pro forma 3. 
financiële positie
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Bijgevolg zou de afronding van het Aangepast Protocole d’Accord resulteren in een pro forma netto 
liquiditeitspositie	van	Fortis	per	30	september	2008	van	2,4	miljard	euro	tegenover	1,6	miljard	euro	zoals	
op	14	november	2008	gerapporteerd.	Deze	stijging	van	de	pro	forma	netto	liquiditeitspositie	van	Fortis	
zou het gevolg zijn van: (i) de verkoop van slechts 10% in Fortis Insurance Belgium voor een koopprijs van 
0,55 miljard euro tegenover een verkoop van 100% van Fortis Insurance Belgium voor een veronderstelde 
koopprijs van 5,7 miljard euro zoals op 14 november 2008 gerapporteerd; (ii) een werkelijke financierings-
verplichting van 1,0 miljard euro voor de SPV tegenover een 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; (iii) het ontvangen 
door Fortis van een financiering op lange termijn vanwege Fortis Bank ten bedrage van 1 miljard euro om 
de financieringsverplichting van Fortis tegenover de SPV te voldoen; (iv) de afwezigheid van een cash 
uitgave op voorhand van 2,35 miljard euro met betrekking tot de CASHES; en (v) een valutaverlies van 0,3 
miljard euro zoals op 24 december 2008 gerapporteerd (welk verlies, voor alle duidelijkheid, niet het gevolg 
is van de afronding van het Aangepast Protocole d’Accord).

De afronding van het Aangepast Protocole d’Accord zou resulteren in een pro forma eigen vermogen 
toewijsbaar aan de aandeelhouders van Fortis (boekhoudkundig standpunt) per 30 september 2008 van 
6,5 miljard euro tegenover 7,7 miljard euro zoals op 14 november 2008 gerapporteerd. Deze daling zou het 
resultaat zijn van (i) de meetelling van een lagere meerwaarde (3,3 miljard euro lager) op de verkoop van 
Fortis Insurance Belgium als gevolg van de verkoop van slechts 10% in plaats van 100%; (ii) de positieve 
impact van de afwezigheid van een cash uitgave op voorhand van 2,35 miljard euro met betrekking tot de 
CASHES; en (iii) de negatieve impact van het valutaverlies van 0,3 miljard euro zoals op 24 december 2008 
gerapporteerd (welk verlies, voor alle duidelijkheid, niet het gevolg is van de afronding van het Aangepast 
Protocole d’Accord).

Overeenkomstig eerdere circulaires wordt Fortis Insurance Belgium, in deze berekening van de eigen 
vermogenswaarde van Fortis, nu gewaardeerd aan haar eigen vermogenswaarde van 2,1 miljard euro per 
30 september 2008. Dit houdt geen verband met de werkelijke waarde van Fortis Insurance Belgium op 
vandaag, noch beoogt dit een mening uit te drukken over de toekomstige waarde van Fortis Insurance 
Belgium.

De werkelijke waarde van een verzekeringsonderneming wordt onder meer uitgedrukt in verband met haar 
embedded value. Dit leidde tot de prijs van 5,5 miljard euro voor Fortis Insurance Belgium op 10 oktober 
2008. Hoewel de embedded value van verzekeringsondernemingen de laatste tijd is verminderd, is de 
werkelijke waarde van Fortis Insurance Belgium significant hoger dan haar eigen vermogenswaarde, zoals 
wordt geïllustreerd door de transactie met BNP Paribas onder het Aangepast Protocole d’Accord. Een 
gelijkaardige opmerking kan worden gemaakt met betrekking tot de werkelijke waarde van Fortis Insurance 
International.

De waarde van de optie op de BNP Paribas aandelen (waarde die op 29 januari 2009 wordt geschat op 
600 miljoen euro) en de waarde van de aangepaste RPN werden niet opgenomen gezien de inherente 
volatiliteit van de waarde van de instrumenten.

De cijfers in tabel hierboven zijn indicatieve pro forma cijfers om de geschatte impact van de afronding 
van het Aangepast Protocole d’Accord weer te geven. Deze cijfers werden niet geauditeerd en zijn enkel 
gebaseerd op informatie die werd openbaar gemaakt (waaronder via dit Addendum). 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 netto valutaverlies. Dit verlies is niet het gevolg van de afronding van het Aangepast 
Protocole d’Accord.
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Het moet bovendien ook worden opgemerkt dat de pro forma cijfers opgenomen in deze sectie 3 niet 
beogen de evolutie na 30 september 2008 van de onderliggende waarde van de door de SPV van Fortis 
Bank te verwerven gestructureerde kredieten weer te geven, noch de evolutie na 30 september 2008 van 
de waarde van Fortis Insurance Belgium of Fortis Insurance International. Dit Addendum beoogt niet een 
oordeel uit te drukken over de opportuniteit van een belegging door Fortis via de SPV in de gestructureerde 
kredietenportefeuille, noch beoogt dit Addendum een garantie te verschaffen inzake de toekomstige pres-
taties daarvan, van Fortis Insurance Belgium of Fortis Insurance International.
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Impact op de agenda van de algemene vergadering van 4. 
aandeelhouders van Fortis SA/NV van 11 februari 2009

Om het arrest van het Hof van Beroep van Brussel na te leven heeft Fortis een algemene vergadering van 
aandeelhouders van Fortis SA/NV georganiseerd te houden op 11 februari 2009. De agenda van deze 
algemene vergadering van aandeelhouders werd bepaald onder de verantwoordelijkheid van de co-voor-
zitters van het college van deskundigen. Zoals bepaald in het arrest van het Hof van Beroep van Brussel 
worden 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 gesloten in uitvoering daarvan ter goedkeuring voorgelegd aan de 
aandeelhouders op 11 februari 2009. Terzelvertijd heeft het Hof van Beroep van Brussel een bemiddelings-
opdracht toevertrouwd aan de deskundigen. Het verslag van de deskundigen van 26 januari 2009 werkt 
deze opdracht uit door verbeteringen te suggereren aan het Protocole d’Accord. Op hun beurt hebben 
deze Fortis, BNP Paribas en de FPIM ertoe gebracht het Avenant aan te gaan.

In lijn met het arrest van het Hof van Beroep van Brussel, dienen transacties die ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Fortis SA/NV van 11 februari 2009 
onder de bewoordingen van de agenda in de Bijlage bij dit Addendum te worden beschouwd als zijnde 
de transacties zoals verbeterd volgend op de aanbevelingen van de deskundigen aangesteld door het 
Hof van Beroep. Indien het resultaat van de stemming over besluit 2.9 positief is, zou dit bijgevolg worden 
beschouwd als een impliciete goedkeuring van de verbeteringen voortvloeiend uit het Avenant en zouden 
de transacties met BNP Paribas en de FPIM enkel worden afgerond met inachtname van de verbeteringen 
opgenomen in het Avenant zoals beschreven in dit Addendum.

Aandeelhouders die Fortis reeds een volmacht hebben bezorgd met steminstructies en die zulke 
steminstructies zouden willen wijzigen in het licht van dit Addendum worden verzocht om een 
nieuwe volmacht te zenden naar Fortis SA/NV, en dit niet later dan 19 uur op 4 februari 2009. 

Een belangrijk punt is dat het Avenant bepaalt dat de daarin opgenomen wijzigingen afhankelijk 
zijn van de opschortende voorwaarde van een positieve stemming over besluiten 2.7 en 2.9 op 
de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 februari 2009. Bijgevolg, indien er een ne-
gatieve stemming zou zijn over besluit 2.7 en/of 2.9, dan zou het Avenant niet in werking treden 
en zou het initiële Protocole d’Accord van 10 oktober 2008 de partijen verder blijven verbinden 
zonder de verbeteringen van het Avenant.
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Standpunt en stemadvies van de Raad van Bestuur 5. 
van Fortis SA/NV en van het college van deskundigen

Raad van Bestuur5.1. 

De Raad van Bestuur van Fortis SA/NV is er vast van overtuigd dat de transacties onder het Avenant bijko-
mende waarde voor de Fortis aandeelhouders creëren. Eerst en vooral creëert het behoud van een contro-
lebelang van 90% in Fortis Insurance Belgium opwaarts potentieel voor de Fortis Group. De Fortis Group zal 
substantiële operationele activiteiten hebben via Fortis Insurance Belgium en Fortis Insurance International die 
kunnen worden geleid en ontwikkeld overeenkomstig de strategie van de Raad van Bestuur van Fortis. Fortis 
Insurance Belgium samen met Fortis Insurance International behouden binnen de Fortis Group creëert een 
vernieuwd industrieel project voor de Fortis Group. De Fortis Group zal een belangrijke speler blijven in de ver-
zekeringsbusiness, zowel in België via Fortis Insurance Belgium als in de wereld via Fortis Insurance Internatio-
nal. Historisch is de leidinggevende talentpool van Fortis Insurance Belgium één van de stuwkrachten geweest 
voor de ontwikkeling van Fortis Insurance International. Deze expertise en knowhow binnen de Fortis Group 
behouden zal de ontwikkeling voeden van Fortis Insurance International en van de Fortis Group in zijn geheel.

Daarnaast werden de neerwaartse risico’s op significante wijze verminderd ten gevolge van een verminderde 
blootstelling van de Fortis Group aan de SPV (1 miljard euro onder het Avenant tegenover 3,9 miljard euro 
onder het Protocole d’Accord).

Ten slotte wordt verwacht dat de reële waarde-impact van de mogelijke betalingen die zouden moeten worden 
gedaan met betrekking tot CASHES lager zal zijn dan de beëindigingsvergoeding van 2,35 miljard euro onder 
het Protocole d’Accord.

De Raad van Bestuur is de mening toegedaan dat de verbeterde transactie in het belang is van alle stakehol-
ders van Fortis, eerst en vooral de aandeelhouders van Fortis.

Bijgevolg beveelt de Raad van Bestuur aan dat de aandeelhouders van Fortis “JA” of “GOEDKEUREN” stem-
men met betrekking tot alle voorstellen van besluit 2.4 tot en met 2.9.

College van deskundigen5.2. 

Fortis heeft het college van deskundigen dat werd aangesteld door het Hof van Beroep van Brussel ingelicht 
over de verbeteringen die voortvloeien uit het Avenant. Het college van deskundigen heeft aan de Raad van 
Bestuur bevestigd dat deze verbeteringen in lijn zijn met de aanbevelingen opgenomen in hun tussentijds 
verslag en toelaten om de waarde voor de Fortis aandeelhouders te verhogen. Bijgevolg heeft het college van 
deskundigen aan Fortis bevestigd dat zij, naast de aanbeveling in het tussentijds verslag om besluit 2.5 goed 
te keuren, ook aanbevelen om de besluiten 2.7 en 2.9 goed te keuren.
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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 
 (Algemene 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 
(Holding) 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 
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  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.

Bijlage
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