OBLIGATIELENING OP 5 EN 7 JAAR (PRIVATE PLACEMENT)
Persbericht

Terhulpen, 20 september 2016
Zoals aangekondigd in het halfjaarbericht van 5 september, en rekening houdend met de omstandigheden van
de kapitaalmarkt, kondigt ATENOR de lancering aan van een obligatielening op 5 en 7 jaar in de vorm van
« Private Placement » in het kader van haar nieuw programma European Medium Term Notes (EMTN).
Deze uitgifte heeft tot doel de balansstructuur van ATENOR te versterken en in het bijzonder het deel van haar
verplichtingen op middellange termijn te verhogen. De opbrengst van deze uitgifte zal enerzijds de financiering
van de bouw van nieuwe fasen in ontwikkeling verzekeren en zal anderzijds aan ATENOR de middelen geven om
nieuwe investeringsopportuniteiten te grijpen.
De eerste schijf heeft een duur van 5 jaar en biedt een bruto actuarieel rendement van 3,00%.
De tweede schijf biedt een looptijd van 7 jaar en een bruto actuarieel rendement van 3,50%.
Het verwachte minimumbedrag voor de obligatielening bedraagt 40 miljoen euro.
Deze obligaties hebben coupures van 100.000 euro en zullen worden genoteerd op Alternext Brussels.
Belfius Bank treedt op als Global Coordinator.
Belfius Bank en BNP Paribas Fortis treden op als Joint Lead Managers; de bank Degroof-Petercam treedt op als
co-lead Manager.
De juridische adviseurs van NautaDutilh omkaderden de invoering van dit nieuw EMTN-programma.
De beoogde professionele beleggers kunnen – onder voorbehoud van enkele restricties naar welke hieronder1
verwezen wordt alsook in de documentatie van het EMTN-programma – bij één van de banken die
verantwoordelijk zijn voor de operatie alle relevante informatie krijgen over het nieuw EMTN-programma, de
twee nieuwe uitgiftes en de vennootschap ATENOR.
ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op Euronext Brussels. Haar missie is erop gericht om via haar
stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die de evolutie van het stads- en
beroepsleven stelt. In dit kader investeert ATENOR in vastgoedprojecten van formaat die beantwoorden aan strenge criteria inzake
ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville s.a., Chief Executive Officer of
Sidney D. Bens, Chief Financial Officer.
 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail : info@atenor.be - www.atenor.be

1 Disclaimer :
Dit bericht is niet bestemd om op rechtstreekse of op onrechtstreekse wijze verspreid te worden in de
Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Australië of Japan, noch in enige andere jurisdictie waarin zulke distributie of
private plaatsing verboden zijn in overeenstemming met het toepasselijke recht.
Dit bericht is uitsluitend bestemd ter informatie en vormt geen aanbod van effecten. De verspreiding van dit
bericht en het aanbod van effecten omschreven in dit bericht kunnen onderworpen zijn aan wettelijke
beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Iedere persoon die dit bericht leest dient zich te informeren over de
beperkingen en dient deze te respecteren. Het aanbod waarnaar wordt verwezen in dit bericht is een private
plaatsing en vormt geen publiek aanbod die het voorwerp uitmaakt van een goedkeuring door een
toezichthouder in België of in het buitenland.

