Brussel, Verviers, 24 juli 2019

Société wallonne des eaux oogst succes met inaugurele
uitgifte van green bond of ‘groene obligatie’
10 miljoen EUR om CO2-arme, milieuvriendelijke en duurzame
investeringen te financieren
Société wallonne des eaux (SWDE) sloot op 22 juli jl. haar inaugurele uitgifte van een green
bond af ten belope van 10 miljoen euro. Een green bond of ‘groene obligatie’ is een vrij recent
type financiering dat de laatste jaren haar intrede op de kapitaalmarkten deed en bestemd is
om groene of milieuvriendelijke projecten te financieren. Voor deze transactie trad Belfius op
als green structurer en sole lead manager. Hiermee bevestigt de bank-verzekeraar zijn
leidersrol op gebied van obligatie-uitgiften voor Belgische emittenten.
In de loop van juni heeft de Société wallonne des eaux (SWDE), in samenwerking met Belfius, een
‘groen’ financieringskader uitgewerkt via haar thesauriebewijzenprogramma.
Op basis van de beleidskeuzes die SWDE inzake ESG (Environmental, Social en Governance)
gemaakt heeft, ontving het van Vigeo Eiris, een onafhankelijk ratingbureau op het vlak van ESGonderzoek, een ‘reasonable assurance’ of de hoogste waardering voor een onderneming die niet over
een ESG-beoordeling beschikt.
Met de uitgifte van de green bond wenst SWDE haar financieringsbasis te verruimen en nieuwe
investeerders aan te trekken. Op die manier combineert de Waalse waterdistributiemaatschappij de
klassieke banklening en ‘groene’ uitgiften via de kapitaalmarkt met elkaar.
De uitgifte van de green bond van SWDE sluit aan bij de strategie inzake duurzame ontwikkeling om
haar
engagement
rond
waarden
als
verantwoordelijkheid,
milieubescherming,
consumententevredenheid en transparantie te versterken. Hierdoor kunnen heel wat duurzame
projecten rond energie-efficiëntie van waterproductie-infrastructuur, maar ook op het vlak van
duurzame mobiliteit en bescherming van watervoorraden worden gefinancierd. Maar ook de
werkzaamheden voor het onderhouden van de infrastructuur en het Schéma Régional des
Ressources en Eaux (SRRE) kunnen hiermee worden gefinancierd.
In 2015 gaf Belfius voor Aquafin de allereerste groene obligatie voor een Belgische onderneming uit.
Vervolgens lanceerde Belfius ook de eerste groene en sociale obligatie (Green and Social Bond) van
Cofinimmo en was het betrokken bij de lancering van de allereerste duurzame obligaties
(Sustainability Bond) van de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest.
Met ongeveer 400 obligatie-uitgiften sinds 2013 voor een totaal bedrag van 19 miljard euro werpt
Belfius zich op als referentiepartner van bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen die op zoek zijn
naar alternatieven om hun financieringsbronnen te diversifiëren als aanvulling op hun klassieke
bankleningen.

Over SWDE
Société wallonne des eaux (SWDE) is de belangrijkste maatschappij voor de productie en distributie
van drinkwater in Wallonië. De maatschappij voorziet 190 Waalse gemeenten (op een totaal van 262)
van drinkwater, wat neerkomt op 2,4 miljoen consumenten (± 70% van de Waalse bevolking). Haar
distributienet is ongeveer 40.000 km lang en telt meer dan een miljoen aansluitingen.

Over Belfius Bank en Verzekeringen
Belfius Bank & Verzekeringen is een bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering. Het oefent
zijn commerciële activiteiten in België in 3 kerndomeinen uit: retail & commercial banking, financiële
dienstverlening aan de openbare sector en de ondernemingen, en verzekeringen. Belfius Bank &
Verzekeringen kan bogen op 150 jaar ervaring in de overheidssector en op 50 jaar ervaring in het
segment van de particuliere klanten. De onderneming is via de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij (FPIM) volledig in handen van de Belgische Staat.
Perscontact
Belfius Bank en Verzekeringen
Ulrike Pommée, + 32 2 222 02 57, ulrike.pommee@belfius.be - press@belfius.be
www.belfius.com
SWDE
Benoît Moulin, + 32 475 55 69 69, benoit.moulin@swde.be
www.swde.be

