Brussel, 2 maart 2016

Niet voor distributie, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, in of voor de Verenigde Staten.

Belfius Bank lanceert met succes een nieuwe referentie-uitgifte van
Mortgage Pandbrieven met een looptijd van 6 jaar.
Na de bekendmaking van de uitstekende resultaten voor het jaar 2015, lanceerde Belfius Bank NV/SA
(“Belfius”) zijn zevende referentie-uitgifte van Mortgage Pandbrieven in euro. De transactie was erg
succesvol. De notes ten belope van 500 mio EUR hebben een looptijd van 6 jaar en een jaarlijkse
coupon van 0,25%. De uitgifte werd aangeboden aan de benedengrens van de spreadindicaties,
zijnde aan een finale prijs van 17 basispunten boven de euro mid swaps (equivalent aan OLO + 37
bp).
Met deze transactie zet Belfius Bank zijn strategie voort van diversificatie van zijn fundingbronnen en
investeerdersbasis en zorgt het voor een verdere optimalisering van zijn fundingprofiel.
In een constructieve marktomgeving verliep de plaatsing van de orders zeer snel en vlot, wat eens te
meer de kwaliteit van de merknaam Belfius bewijst. Bijna 70 investeerders tekenden in op de
transactie voor een totaalbedrag van meer dan 1,5 miljard EUR.
De joint bookrunners waren Belfius, Credit Suisse, LBBW, Natixis en Société Générale.

Distributie

Zoals gebruikelijk ging het grootste deel, nl. 35 %, naar Duitse en Oostenrijkse investeerders, gevolgd
door Scandinavië (18 %), de Benelux (10 %) en Frankrijk (8 %). Azië nam deel voor 4 %, het VK en
Ierland voor 2 % en Zwitserland voor 1 %. Andere Europese landen namen 22 % voor hun rekening.

De banken vormden de grootste beleggersgroep in deze uitgifte met een aandeel van 38 %, gevolgd
door de centrale banken (20 %), vermogensbeheerders (19 %), verzekerings- en pensioenfondsen
(14 %), bedrijven (5 %) en supranationale instellingen (4 %).
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