
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brussel, 13 januari 2017 

 
 

Belfius Bank ontvangt voor het vierde opeenvolgende jaar de prijs 
‘No.1 Bond Finance House of the Year’ van Euronext 

 
Op 12 januari 2017 werd Belfius door Euronext voor het vierde 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 het aanbieden aan haar klanten van alternatieve financieringen op de 
obligatiemarkt.  
 
Net als de voorbije jaren heeft Belfius Bank in 2016 vanuit zijn activiteit Debt Capital Markets (DCM) zijn 
leidende rol herbevestigd voor wat betreft obligatie-uitgiften voor Belgische emittenten.  
 

 Binnen de groep van Belgische ondernemingen heeft Belfius een reeks van private plaatsingen 
aangebracht,  

o met name voor Fluxys Finance, IBA, Cofinimmo, Befimmo,  Atenor, Retail Estates, Matexi, 
R&S Benelux Holding, MG Invest NV, Vandemoortele en Codralux.  

o In december lanceerde Belfius ook mee de  ‘Green & Social Bond’ van Cofinimmo,  een 
Europese primeur voor een vastgoedonderneming.  
 

 Binnen de groep van publieke en semi-publieke emittenten heeft Belfius  
o obligaties geplaatst voor verschillende gewesten, gemeenschappen en verbonden 

entiteiten zoals de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse 
Gewest, het Vlaams Gewest, Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie, 
FIWAPAC, en het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën; 

o Resa, de distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit in de provincie Luik,  begeleid in 
de uitgifte en plaatsing van zijn eerste bond uitgifte op de internationale obligatiemarkt; 

o obligaties geplaatst voor de lokale besturen stad Izegem, stad Namen en stad Zottegem, 
en 

o eveneens langetermijnuitgiften gerealiseerd voor de Katholieke Hogeschool Vives Zuid en 
de Universiteit van Namen.  

 
 De DCM teams hebben ook bijgedragen tot de succesvolle plaatsing van de Belfius Mortgage 

Pandbrieven, de Belfius Public Pandbrieven en de Subordinated Tier 2.  
 
In 2016 verhoogde Belfius zijn participatiegraad tot 86% in de publieke en semi-publieke sector  en 
bevestigt het hiermee zijn leiderspositie. Ook in de sector van Belgische ondernemingen verhoogde Belfius 
zijn participatiegraad tot 58 % in nieuwe LT-uitgiften en bevestigt het hiermee zijn toenemende 
toegevoegde waarde. Dankzij deze realisaties wordt Belfius Bank nu, voor de vierde keer op rij, beloond 
met de Euronext Award voor de “N°1 Bond Finance House 2016”.  
 
Belfius Bank wenst zijn klanten uitdrukkelijk te bedanken voor het vertrouwen dat hem werd geschonken. 
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