NIEUWE OBLIGATIE-UITGIFTE OP 6 EN 8 JAAR (PRIVATE PLACEMENT)
Persbericht

Terhulpen, 4 oktober 2016
Na het grote succes van de obligatie-uitgifte op 5 en 7 jaar van 20 september jongstleden heeft ATENOR de
institutionele beleggers en private banking een nieuwe uitgifte met een looptijd van 6 jaar en een looptijd van
8 jaar voorgesteld.
Deze nieuwe uitgifte, gelanceerd in het kader van het EMTN- programma, is opgesplitst in twee schijven voor
een totaalbedrag van 26,1 miljoen euro, met als einddatum 11 oktober 2022 en 2024. Deze schijven zullen een
bruto actuarieel rendement van respectievelijk 3,125% en 3,75% bieden en ze zullen genoteerd worden op
Alternext Brussels. De uitbetaling zal op 11 oktober 2016 plaatsvinden.
Sidney D. Bens, CFO, verklaart:
“Deze twee nieuwe obligaties benadrukken de structurele versterking van onze financiële middelen, terwijl
tegelijk wordt tegemoetgekomen aan de extra vraag naar beleggingen van institutionele beleggers en private
banking, zowel in België als in het Groothertogdom Luxemburg.
Deze beleggers geven eens te meer blijk van het vertrouwen dat ze stellen in het feit dat ATENOR de
ontwikkeling van zijn projectenportefeuille met succes zal voortzetten, een solide basis voor toekomstige
resultaten.
De lancering van het nieuwe EMTN- programma zal in september 2016 86,10 miljoen opgeleverd hebben,
verspreid over 4 jaarlijkse looptijden, van 2021 tot 2024.”
Net als bij de eerste uitgifte fungeerde Belfius Bank als Global Coordinator. Belfius en BNP Paribas Fortis namen
deel als Joint Lead Managers en NautaDutilh als juridisch adviseur.
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 SA, Chief Executive Officer
of Sidney D. Bens, Chief Financial Officer.
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