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Eerste uitgifte van langetermijnobligaties voor de
universiteit van Bergen oogst succes
De universiteit van Bergen (“UMONS”) heeft voor het eerst een obligatie-uitgifte in de
vorm van een reeks thesauriebewijzen op lange termijn (“Medium Term Notes”)
gerealiseerd via Belfius Bank.
De universiteit van Bergen heeft met haar eerste uitgifte 10 miljoen EUR opgehaald op de
kapitaalmarkt met looptijden van 5 jaar en 10 jaar. Ze had daartoe via Belfius Bank
gemandateerd om een thesauriebewijzenprogramma op te zetten met een uitgifteplafond van
20 miljoen EUR.
De obligaties werden met succes geplaatst bij institutionele beleggers in België. De rentevoeten
van respectievelijk 1,00 % en 1,85 % voor de looptijden van 5 en 10 jaar bewijzen de financiële
aantrekkelijkheid van de universiteit van Bergen en het vertrouwen van de investeerders in haar
projecten.
Met deze oproep aan investeerders wil UMONS haar dynamische groei kracht bijzetten. De
lening van 10 miljoen zal worden besteed aan de realisatie van een grootschalig
vastgoedproject: de bouw van een nieuw gebouw van 5 000 m² op haar campus Plaine de
Nimy. Einde 2017, begin 2018 zouden de studenten, docenten en vorsers van de faculteit
wetenschappen en de faculteit vertaling en tolkwerk van de internationale tolkenschool daar hun
intrek nemen. Er komt ook een kinderdagverblijf voor de kinderen van het universiteitspersoneel
van UMONS.
Een opmerkelijk track-record voor Belfius in Debt Capital Markets
Als bevoorrechte financiële partner van de openbare en semiopenbare sector begeleidt en helpt
Belfius Bank de emittenten uit die sector al meer dan 10 jaar bij hun zoektocht naar financiering
op de financiële markten, zowel op korte als op lange termijn. Van alle (semi)openbare
instellingen die actief zijn op die markten, doet meer dan 80 % een beroep op Belfius.
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Sinds begin 2013 hebben 6 universiteiten en hogescholen obligaties uitgegeven, waarvan 5 via
Belfius Bank. In totaal hebben 10 emittenten uit de onderwijssector een
thesauriebewijzenprogramma bij Belfius Bank opgezet, om over een kader te beschikken
vanwaaruit ze thesauriebewijzen op lange en korte termijn kunnen uitgeven.
Tot nu toe hebben 11 emittenten uit de onderwijssector een thesauriebewijzenprogramma. Hun
uitgiften vertegenwoordigen een uitstaand bedrag van 161 miljoen EUR, waarvan meer dan 85
%, d.i. 138 miljoen EUR, in de markt werd geplaatst door Belfius Bank.
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