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Brussel, 21 januari 2015 

  

Belfius Bank ontvangt voor het tweede opeenvolgende jaar                                        
de Prijs “No.1 Bond Finance House of the year” van NYSE Euronext 

 
Deze prestigieuze Prijs, toegekend voor het tweede opeenvolgende jaar aan Belfius Bank, erkent 
de strategische rol die de bank bekleedt in een continu groeiende obligatiemarkt. 
 
In 2014 heeft Belfius Bank vanuit haar activiteit Debt Capital Markets haar heel belangrijke rol 
herbevestigd in obligatie-uitgiften voor Belgische klanten uit de publieke en corporate sector en heeft ze 
haar verdere aanwezigheid op deze markt verstevigd: 
 

 Binnen de groep van (semi-)publieke en utility emittenten heeft Belfius Bank uitgiften 
geplaatst voor  de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest, het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest, het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 
gemeentelijke thesaurieën, SWCS, SRWT, SPGE, SWDE, EANDIS, Fluxys, Aquafin, Infrax, 
TMVW, UC Leuven en de vijf steden en gemeenten Gent, Hasselt, Mechelen, Luik en 
Namen, waarbij deze twee laatste zich voor de eerste keer gefinancierd hebben op de 
obligatiemarkt. Hiermee bevestigt de bank haar marktleiderspositie op de Belgische markt 
voor (semi-)publieke en utility emittenten. 

 De bank heeft ook een reeks institutionele private placements gerealiseerd voor Belgische 
ondernemingen: Infrabel, Ghelamco, Montea, Atenor, Home Invest Belgium en Matexi. 

 In de publieke Retail Bond markt (plaatsing bij retail investeerders) voor emittenten uit de 
corporate sector heeft Belfius Bank obligaties opgezet en geplaatst voor Warehouses De 
Pauw. 

 Belfius was ook betrokken bij de A11 project bond, de autosnelweg tussen Brugge en 
Knokke. 
 
 

Met een participatiegraad van meer dan 80% heeft Belfius Bank een jarenlange ervaring en 
leiderspositie in uitgiften van obligaties en thesauriebewijzen voor cliënten uit de (semi-)publieke sector.  
Maar ook in de sector van Belgische utility emittenten bekleedt de bank een strategische rol.  
Bovendien creëert de bank ook steeds meer toegevoegde waarde voor ondernemingen die hun 
financieringsbronnen wensen te diversifiëren via de obligatiemarkten. 

Deze tweede opeenvolgende prijs bevestigt de positie van Belfius Bank als sterke partner van 

Belgische emittenten. De bank wordt nu beloond met deze belangrijke NYSE Euronext Brussels Award 

voor de “N°1 Bond Finance House 2014” dankzij deze realisaties en wenst haar klanten uitdrukkelijk te 

bedanken voor het vertrouwen dat haar werd geschonken. 
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