Brussel, 21 januari 2016

Belfius Bank ontvangt voor het derde opeenvolgende jaar de prijs
‘No.1 Bond Finance House of the year’ van Euronext
Op 20 januari 2016 werd Belfius door Euronext voor het derde opeenvolgende jaar bekroond
als ‘No. 1 Bond Finance House of the year’. Deze prestigieuze award werd aan Belfius
overhandigd in aanwezigheid van Minister van Financiën Johan Van Overtveldt en bevestigt de
strategische rol die de bank bekleedt in een continu groeiende obligatiemarkt.

Net als de voorbije jaren heeft Belfius Bank in 2015 vanuit haar activiteit Debt Capital Markets haar
leidende rol herbevestigd voor wat betreft obligatieuitgiften voor Belgische emittenten.


Binnen de groep van publieke emittenten heeft Belfius Bank uitgiften geplaatst voor de
Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest, FIWAPAC, SRWT, het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest, het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke
thesaurieën, de Duitstalige Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast werden
ook de Stad Gent en de Stad Mechelen opnieuw door Belfius Bank begeleid voor hun uitgiften
op de kapitaalmarkt.



Belfius Bank begeleidde eveneens vier hogescholen en universiteiten bij hun eerste
stappen als emittent op de kapitaalmarkt. Dit met succesvolle plaatsingen voor Haute Ecole
Léonard de Vinci, Université de Mons, Université de Namur en VUB als gevolg. Hiermee haalt
Belfius in 2015 een marktaandeel van 100% in dit segment van de markt. Daarnaast werden
in het semi-publieke segment ook obligaties geplaatst voor de financieringsintercommunale
FINGEM.



De green bond van Aquafin, opgezet en geplaatst door Belfius Bank, was een primeur voor
een Belgisch bedrijf.



Belfius Bank heeft ook een reeks institutionele private plaatsingen gerealiseerd voor
Belgische ondernemingen: Atenor Group, Befimmo, Cofinimmo, Ghelamco Invest, Montea,
en Orpea Belgium. In de publieke Retail Bond markt (retail investeerders) heeft Belfius
obligaties geplaatst voor Tessenderlo Chemie en Vandemoortele.



Belfius Bank heeft eveneens bijgedragen tot de succesvolle plaatsing van de Belfius covered
bond en met de Penates 5 transactie werd de eerste Belgische RMBS sinds 2007
gerealiseerd.

Met een participatiegraad van 84% in 2015 bevestigt Belfius Bank haar leiderspositie in uitgiften van
obligaties en thesauriebewijzen voor klanten uit de (semi-)publieke sector. Bovendien creëert de bank
ook steeds meer toegevoegde waarde voor Belgische ondernemingen die hun financieringsbronnen
wensen te diversifiëren via de obligatiemarkten, met een participatiegraad van 37% voor
langetermijnuitgiften in 2015.
Dankzij deze realisaties wordt Belfius Bank nu, voor de derde keer op rij, beloond met de Euronext
Award voor de “N°1 Bond Finance House 2015”. Belfius Bank wenst haar klanten uitdrukkelijk te
bedanken voor het vertrouwen dat haar werd geschonken.
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