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Eandis cvba plaatst obligatielening van 550 miljoen EUR
Eandis cvba (A1 rating met stabiele vooruitzichten bij Moody’s) heeft vandaag met
succes een obligatielening geplaatst bij Europese institutionele investeerders. Het
ging om een bedrag van 550 miljoen EUR met een looptijd van 15 jaar. De couponrente bedraagt 2.875% (mid-swap rente plus 82 basispunten).
Deze uitgifte kadert in het EMTN-programma (Euro Medium Term Notes) van in totaal
5 miljard EUR dat Eandis sinds 2011 kan aanwenden. De uitgifte van vandaag was de
vierde publieke obligatie-uitgifte onder dit programma.
Europese investeerders toonden een zeer grote belangstelling, getuige het feit dat er
bijna 100 orders genoteerd werden met een totaal orderboek van meer dan 1,5 miljard
euro (ongeveer 3 keer overingeschreven). Belangrijk bovendien is dat Eandis voor het
eerst een publieke institutionele benchmark uitgifte op de langere looptijd van 15 jaar
vlot kon realiseren.
Deze succesvolle transactie bevestigt eens te meer dat institutionele investeerders
(fondsbeheerders, pensioenfondsen, verzekeraars en nadere) een sterk vertrouwen
hebben in Eandis.
De netto opbrengsten uit deze obligatie-uitgifte worden aangewend voor algemene
bedrijfsdoeleinden, herfinancieringen, voor kapitaaluitgaven en/of werkkapitaal van
Eandis, haar dochterondernemingen en de distributienetbeheerders.
Belfius Bank en HSBC traden op als Joint Bookrunners voor deze plaatsing.
Over Eandis
Eandis cvba en haar dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, Indexis cvba, Atrias
cvba en SYNDUCTIS cvba (samen de “Groep”) is het onafhankelijk bedrijf dat exploitatietaken en openbaredienstverplichtingen voor elektriciteit en aardgas aan kostprijs
uitvoert voor 7 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, die samen ongeveer
80% van de Vlaamse markt bestrijken. Het resultaat van de Groep is dus zonder winst
of verlies. De Groep en de 7 DNB’s vormen samen de “Eandis Economische Groep”.
Eandis staat in voor ongeveer 2,6 miljoen aansluitingen elektriciteit en 1,7 miljoen
aansluitingen aardgas in 234 Vlaamse steden en gemeenten.
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Eandis is het bedrijf dat exploitatietaken uitvoert voor de Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit
en aardgas Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.

