
Deze obligaties zijn een schuldinstrument. Door in te tekenen, leent u geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om 
bepaalde bedragen als interest te betalen en om 100% van het belegde kapitaal (vóór plaatsings- en verkoopcommissie), 
namelijk 1.000 EUR per belegde Coupure, terug te betalen op de Eindvervaldag. 
In geval van wanprestatie van de Emittent, loopt u toch het risico de bedragen waarop u recht heeft, niet terug te krijgen 
en het belegde kapitaal te verliezen.
Deze obligaties zijn bestemd voor beleggers die zelf in staat zijn de kenmerken van de obligatie in het licht van zijn kennis 
en financiële ervaring en in het bijzonder doorheen zijn kennis van de rentevoeten, rekening houdend met de financiële 
gezondheid van de Emittent, de looptijd van de investering en de risico’s ervan in te schatten. Elke potentiële belegger 
moet zijn analyse doen in  het licht van zijn financiële kennis of het geschikt is voor hem of haar om te beleggen in de 
Obligaties en moet, indien nodig, professioneel advies vragen.
Vooraleer in te schrijven op dit Openbaar Aanbod van Obligaties, moeten potentiële beleggers het volledige Prospectus 
lezen, dat een omschrijving bevat van het Openbaar Aanbod en de risico’s die eraan verbonden zijn. Het Prospectus 
is gratis verkrijgbaar op de website van de Emittent (www.atenor.be/retailbond), in de kantoren van Belfius Bank of 
telefonisch bij Belfius Contact op 02/222.12.02, of kan geconsulteerd worden op de website www.belfius.be/atenor.
Indien u een klacht heeft, kunt u uw klacht in eerste instantie richten tot uw agentschap, uw financieel adviseur of de 
dienst Klachtenbeheer, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, of per e-mail: claims@belfius.be. Indien u niet tevreden bent met 
het antwoord, kunt u zich wenden tot Belfius Bank NV, Negotiation claims (RT 15/14), Pachecolaan 44, 1000 Brussel, of 
per e-mail: negotiationclaims@belfius.be. Vindt u niet meteen de oplossing bij een van de vorige vermelde contacten, 
dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel 
(www.ombudsfin.be).

Openbaar aanbod van obligaties
Atenor plant de lancering van een obligatieuitgifte in 2 looptijden voor een 
maximumbedrag van 50 miljoen €, en inschrijvingsbedrag van 1.000 €.

Inschrijvingsperiode: Van 26 maart 2018, 9 uur tot en met 29 maart 2018, 
17.30 uur (vervroegde afsluiting is mogelijk op 26 maart 2018 om 17.30 uur). 
Retailbeleggers worden aangemoedigd om in te schrijven op de Obligaties op 
de eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode vóór 17.30 uur (plaatselijke 
tijd Brussel)
Minimale inschrijvingsbedrag: 1.000 €
Toepasselijk recht op de Obligaties : het Belgische recht

Looptijden
 4 jaar 6 jaar
 5 april 2022 5 april 2024

Maximumbedrag
 20 miljoen € 30 miljoen € 

Uitgifteprijs
 101,50% 101,875% 

Rente
 2,875% 3,50% 

Bruto rendement
 2,476% 3,152% 

Netto rendement*
 1,622% 2,114%

* Het nettorendement weerspiegelt de aftrek van de huidige Belgische roerende voorheffing 
van 30 procent.

Voor meer informatie
www.atenor.be/retailbond
www.belfius.be/atenor
Sole Lead Manager
Belfius Bank NV 

Oevers van de Seine 1 – Parijs (Frankrijk)

The One – Brussel (België)

Hermès Business Campus – Boekarest (Roemenië)


