Brussel, 17 januari 2018

Belfius Bank ontvangt voor het vijfde opeenvolgende jaar de prijs
‘No.1 Bond Finance House of the Year’ van Euronext
EUR 16,3 miljard aan LT-uitgiften sinds 2013, waarvan EUR 4,7 miljard in 2017:
Belfius bevestigt opnieuw zijn leiderspositie in het begeleiden van Belgische
bedrijven en (semi-)publieke entiteiten op de obligatiemarkt
Gisteren, op 16 januari 2018, werd Belfius voor maar liefst het vijfde opeenvolgende jaar door
Euronext 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 van alternatieve
financieringen op de obligatiemarkt aan Belgische ondernemingen en publieke (en semipublieke) entiteiten. Op 5 jaar tijd stelde Belfius zodoende meer dan 80 emittenten van diverse
omvang en afkomstig uit alle sectoren (grote ondernemingen en kmo's, vastgoedpromotoren,
steden en provincies, Gewesten en Gemeenschappen, scholen en universiteiten enz.) in staat
zich te financieren op de obligatiemarkt voor een totaal van 16,3 miljard euro.
In 2017 was Belfius vanuit zijn activiteit Debt Capital Markets (DCM) betrokken bij
langetermijnobligatie-uitgiften voor Belgische emittenten voor een totaal transactiebedrag van bijna 5
miljard EUR. Als marktleider inzake obligatiefinancieringen in België met een participatiegraad van
86% in de (semi-)openbare sector en 58% in de corporate sector, was Belfius vorig jaar andermaal de
meest actieve bank in dit domein.
Zo begeleidde Belfius in 2017 de volgende ondernemingen en organisaties bij het diversifiëren van
hun financiering op lange termijn dankzij de uitgifte van obligaties:







in de vastgoedsector: Atenor, Befimmo, BPI Real Estate Belgium, Care Property Invest, Codic
International NV, Cofinimmo, Extensa Group, MG RE Invest, Wereldhave NL;
in de nutssector: Aquafin, Eandis (enige retail bond op de Belgische markt in 2017), Elia
System Operator, Fluxys Belgium;
in de corporate sector: ELIA, Proximus, Codralux, FNG Benelux Holding
bij de lokale besturen en provincies: de provincie Antwerpen, de stad Zottegem, de stad
Namen;
bij de regionale overheden: de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het
Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;
in het onderwijs: Haute École Léonard de Vinci.

Bij de transacties die in 2017 tot een goed einde werden gebracht, vinden we onder meer 4
"benchmark-uitgiften" (min 500 miljoen euro) en 3 "sub-benchmark-uitgiften" (min 250 miljoen euro).
Meer dan 30 verschillende emittenten konden zodoende rekenen op de expertise die Belfius in dit
domein heeft verworven en op zijn uitgebreide netwerk van potentiële beleggers, waaronder 7
waarvoor het ging om de allereerste obligatie-uitgifte op lange termijn. In 2017 was Belfius eveneens
de eerste Belgische bank die voor eigen rekening twee uitgiften deed van het type "Non-Preferred
Senior (NPS)", krachtens een nieuwe wet die in de loop van het jaar werd goedgekeurd.

Een "win-win-oplossing" voor zowel emittenten als beleggers, en een belegging die ook bij
particulieren in de smaak viel
Voor ondernemingen en ook voor overheidsbesturen kan de uitgifte van langlopende obligaties een
interessant alternatief vormen als aanvulling op klassieke leningen, als die hen in staat stellen hun
financieringsbronnen en ook de aflossingsvoorwaarden te diversifiëren, en waardoor zij in bepaalde
gevallen zelfs hun financieringskosten zagen dalen.
In tegenstelling tot de investeringsbanken richt Belfius zich niet alleen tot grote ondernemingen, maar
ook tot steden en provincies, Gemeenschappen en Gewesten, kmo's, scholen en universiteiten enz.,
die ze toegang verschaft tot een brede waaier van potentiële privé- en/of institutionele beleggers,
afhankelijk van hun strategie, hun activiteiten, het uitgiftebedrag, de vorm van de obligatie…
Zo waren er bij de obligaties die vorig jaar werden aangeboden aan de institutionele beleggers onder
meer uitgiften voor de Vlaamse Gemeenschap (1,250 miljard euro), de Duitstalige Gemeenschap (150
miljoen euro) en Wallonië-Brussel (150 miljoen euro), maar ook kleinere uitgiften bv. voor de Haute
Ecole Léonard de Vinci (2,1 miljoen euro) en de stad Namen (17,5 miljoen euro). Terzelfder tijd bood
Belfius eveneens aan Private Banking-klanten onder meer twee uitgiften aan voor vastgoedpromotor
Extensa (75 miljoen euro in totaal), alsook obligaties die werden uitgegeven door Codic (35 miljoen
euro) en BPI (30 miljoen euro). En dan hebben we het nog niet over de succesvolle uitgifte van
obligaties door Eandis (200 miljoen euro) voor particulieren, voor wie het aanbod relatief beperkt is en
die in dit soort van obligaties de kans zien om te beleggen in een instelling of een onderneming die ze
goed kennen, met het vooruitzicht op een hoger rendement dan op een spaarrekening.
16,3 miljard op vijf jaar tijd
Met ongeveer 350 langetermijnuitgiften voor 16,3 miljard euro sinds 2013, is Belfius op de
obligatiemarkt mettertijd de referentiepartner geworden van tal van ondernemingen en entiteiten uit de
(semi-) openbare sector. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de financieringsbehoeften van
die klanten, is Belfius op dat vlak ook een van de meest innoverende marktspelers. In 2015 was het
de eerste bank die obligaties uitgaf in het domein van het onderwijs ("educational bond"), met een
notering op Euronext, ter ondersteuning van de groei van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Datzelfde jaar was Belfius eveneens een voorloper met de allereerste uitgifte van Green Bonds (of
"Groene Obligaties") voor een Belgische emittent. Sindsdien begeleidde Belfius al drie uitgiften van
Green Bonds voor Belgische ondernemingen (Aquafin in 2015 en 2017, Cofinimmo in 2016), een
duidelijke bevestiging van de toenemende belangstelling van de beleggers voor dit soort van
obligaties ter financiering van duurzame en milieuvriendelijke investeringen met een lage
koolstofafdruk.
Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank, verheugde zich over de bekroning als
‘No.1 Bond Finance House of the Year’ die voor het vijfde opeenvolgende jaar naar Belfius gaat. "Wij
zijn een adviesbank. We begeleiden dus onze klanten van A tot Z en denken samen met hen na over
de beste financieringsoplossingen ter ondersteuning van hun groei en hun projecten, afhankelijk van
hun situatie, hun marktomstandigheden enzovoort. Zich financieren op de obligatiemarkten kan niet
alleen interessant zijn voor de klanten van het segment grote ondernemingen, maar ook voor kleinere
entiteiten, zowel corporate als publieke klanten. Deze prijs is duidelijk een bevestiging van het
relevante karakter van onze aanpak. ”
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