
Openbaar bod tot inschrijving van obligaties    
voor een bedrag van  

EUR 60.000.000
uitgegeven door

Compagnie du Bois Sauvage
Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Emittent : De Compagnie du Bois Sauvage is een holdingvennootschap naar Belgisch recht, die genoteerd staat op Euronext Brussels en waarvan de belangrijkste aandeelhouder familiaal en stabiel is. Haar 
doel bestaat in het nemen van participaties in al dan niet beursgenoteerde vennootschappen. Eveneens geinvesteerd in vastgoed, beschikt zij over een vastgoedpatrimonium van hoge kwaliteit dat 
een bron is van stabiele en terugkerende inkomsten.

Inschrijvingsperiode : Van 23 oktober tot en met 16 november 2007, vervroegde afsluiting mogelijk.

Coupon : 5,875% per jaar (bruto) betaalbaar na vervallen termijn op 20 november van ieder jaar en voor de eerste maal op 20 november 2008.

Bruto rendement : Het bruto actuarieel rendement bedraagt 5,5604%

Uitgifteprijs : 101,784%

Levering  : De obligaties zijn gedematerialiseerde effecten – Geen levering in materiële vorm mogelijk– De obligaties zijn leverbaar alleen maar onder vorm van een inschrijving op effectenrekening.

Coupures : EUR 1.000

Betalingsdatum : 20 novembrer 2007

Terugbetalingsdatum : 20 november 2014

Terugbetaling : Terugbetaling op de vervaldag zal gebeuren tegen 100% van de nominale waarde.

Financiële dienst : De financiële dienst in België zal gratis verzorgd worden door Fortis Bank en Fintro (Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen kunnen aanrekenen).
Kosten : - Geen taks op beursverrichtingen bij de inschrijving.

- Beursverrichtingen bij verkoop/aankoop na de inschrijvingperiode van de initiële inschrijving : 0,07% (maximum EUR 500).
- Het houden van de obligaties op een effectenrekening is kosteloos bij Fortis Bank tot en met 1 januari 2008 en daarna aan het toepasselijke tarief onderworpen.

Rating : De Uitgever heeft geen rating. Er zal ook geen rating worden toegekend aan de obligaties.

Notering  : Eurolist by Euronext Brussels

Toepasselijk recht : Belgisch recht

ISIN Code : BE0933624968
Prospectus : Het uitgifteprospectus van 18 oktober 2007, bestaande uit het registratiedocument met betrekking tot de Emittent, de nota met betrekking tot de obligaties en de samenvatting opgesteld in het Frans, 

werd op 19 oktober 2007 door de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurd bij toepassing van artikel 23 van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van 
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Deze goedkeuring houdt noch een beoordeling in van de opportuniteit en de 
kwaliteit van het bod, noch van de situatie van de persoon die het uitvoert. Het Prospectus werd opgesteld overeenkomstig Hoofdstuk II van de verordening (EG) nr. 809/2004 van de Europese Commis-
sie van 29 april 2004 (het « Reglement ») Het uitgifteprospectus kan verkregen worden bij Fortis Bank, op het volgende adres : Warandeberg 3 (1MM2D), 1000 Brussel, en op het telefoonnummer : 02/565 
35 35. Het kan tevens opgevraagd worden bij elk kantoor. Een samevatting in het Nederlands is tevens beschikbaar. Het Prospectus is ook beschikbaar op www.fortisbanking.be/emissies. Potentiële 
investeerders worden verzocht het Prospectus aandachtig te lezen en hun beslissing tot investeren in the Notes te overwegen op basis van de informatie in dit Prospectus, vooral de informatie onder 
de rubriek «Overwegingen voor de investeerders- Risicofactoren».

Inschrijvingen worden aanvaard bij de volgende instellingen 

Fortis Bank, ING Wholesale Banking, Banque Degroof of bij de voormelde instellingen via andere financiële tussenpersonen
Bij Fortis Bank, kunt u inschrijven op deze nieuwe lening via PC banking of Phone Banking (op het nummer 078/05 05 02) en aan de loketten van de Fortis Bank 
en Fintro. Voor alle aanvullende inlichtingen betreffende deze opportuniteit van investering, kunt u onze klantendienst contacteren op het nummer 078/05 05 05 of 
kunt u surfen op het website www.fortisbanking.be/emissies.

Openbaar bod tot inschrijving in België, in Nederland en in het Groot-Hertogdom Luxemburg. 


