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Invoering van het programma multitermijnthesauriebewijzen en
succesvolle eerste obligatie-uitgifte van de
Duitstalige Gemeenschap van België
Op 11 februari 2014 voerde de Duitstalige Gemeenschap van België met de hulp van Belfius Bank
een programma thesauriebewijzen met meerdere looptijden in. Na de activering ervan bij de
Nationale Bank van België werd op 13 februari 2014 een eerste uitgifte op korte termijn
gerealiseerd.
De Duitstalige Gemeenschap van België haalde 20 miljoen EUR op. De uitgifte is een onderdeel
van haar nieuwe programma multitermijnthesauriebewijzen van 150 miljoen EUR dat op 11
februari 2014 geactiveerd werd bij de NBB en waarvoor Belfius optreedt als arranger, agent en
exclusief dealer.
Via dat programma kan de Duitstalige Gemeenschap haar thesaurie en haar investeringsprojecten
financieren op een gediversifieerde manier, naar het voorbeeld van de andere Gemeenschappen
en Gewesten.
De solide beleggersportefeuille van Belfius Bank en zijn deskundigheid in de financiering van de
(semi)overheidsentiteiten boezemde de Duitstalige Gemeenschap voldoende vertrouwen in om dit
programma en deze eerste uitgifte op de kapitaalmarkt in handen te geven van Belfius Bank.
Belfius: opmerkelijk track-record op het gebied van Debt Capital Markets
Als bevoorrechte financiële partner begeleidt en ondersteunt Belfius Bank de lokale en regionale
besturen al meer dan 10 jaar bij hun financiering op de financiële markten, zowel op korte als op
lange termijn. De bij Belfius uitstaande thesauriebewijzen op korte en lange termijn bedragen
vandaag 6,85 miljard euro, goed voor een marktaandeel van meer dan 60 %. Dit bevestigt de
plaats van Belfius Bank als absolute leider op die markt.
De financiering op korte termijn wordt gerealiseerd door de uitgifte van kortlopende
thesauriebewijzen (“commercial paper”). Door de jaren heen hebben heel wat gemeentelijke,
provinciale en gewestelijke overheden in België een programma ingevoerd om hun kortlopende
schulden te financieren. Belfius Bank is overigens arranger, agent en dealer van de commercial
paper-programma’s van de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Belfius Bank en de Duitstalige Gemeenschap zijn blij met het succes van deze eerste uitgifte, dat
het beste laat verhopen voor nieuwe uitgiften in de toekomst.
Perscontacten
press@belfius.be

+ 32 2 222 02 50

