
 

 

 

 

 

22 mei 2014 – 17u30 

 

 

Bericht met betrekking tot het openbaar aanbod in België (het “Openbaar Aanbod”) van 

obligaties met een vaste rentevoet van  3,375 % en vervaldag op 13 juni 2021 (ISIN: 

BE0002216829) (de “Obligaties”), voor een verwacht bedrag in hoofdsom van minimaal 

EUR 75.000.000 en maximaal EUR 125.000.000, die zullen worden uitgegeven door 

Warehouses De Pauw Comm. VA (de “Emittent”) 

 
Dit bericht moet samen gelezen worden met het prospectus

1
,  samengesteld uit het jaarlijks financieel 

verslag van de Emittent voor 2013 (het registratiedocument), een samenvatting en de verrichtingsnota 

gedateerd en goedgekeurd op 19 mei 2014 door de “Autoriteit voor Financiële Diensten en 

Markten” (FSMA) (het “Prospectus”). 

Termen en uitdrukkingen die niet worden gedefinieerd in dit bericht, hebben de betekenis zoals 

weergegeven in het Prospectus. 

 

De Emittent en de Joint Lead Managers hebben besloten om de Inschrijvingsperiode vervroegd af te 

sluiten op 22 mei 2014, om 17.30 uur. 

 

Het totale nominaal bedrag voor de Obligaties uit te geven op 13 juni 2014 is vastgesteld op 

EUR 125.000.000.  

 

Het totale nominaal bedrag van de inschrijvingen ontvangen door Belfius Bank NV is hoger dan het 

totale bedrag van de Obligaties dat aan Belfius Bank NV werd toegewezen (zoals vermeld in het 

Prospectus). De ingegeven inschrijvingen zullen bijgevolg proportioneel herleid worden, op basis van 

volgende ratio en rekening houdend met afrondingen: 25% (per veelvoud van 1.000 EUR en voor 

zover mogelijk een minimaal nominaal bedrag van 1.000 EUR, hetgeen overeenstemt met de 

coupures van de obligaties). De investeerders die via Belfius Bank NV op de Obligaties hebben 

ingeschreven, zullen zo snel mogelijk na de datum van dit bericht, op de hoogte worden gebracht van 

het finale aantal Obligaties dat aan hen zal worden toegekend. 

 
 

Joint Lead Manager 

 

                                                           

1
 Het Prospectus is beschikbaar op de internsite van Belfius Bank (www.belfius.be/wdp) en op de internsite van 

de Emittent (www.wdp.be) 

http://www.belfius.be/wdp

