
 

Kennisgeving betreffende het openbaar aanbod van obligaties door 

 

Atenor NV 

(naamloze vennootschap naar Belgisch recht) 

(de "Emittent") 

12 maart 2021 – 17.45u 

Dit bericht heeft betrekking op een openbaar aanbod van obligaties voor een minimumbedrag van 
65.000.000 EUR en een maximumbedrag van 100.000.000 EUR: 

 met een jaarlijkse vaste bruto coupon van 3,00% en vervaldag op 19 maart 2025, ISIN 
BE0002776574 (“de Obligaties op 4 jaar”) en verwachte uitgiftebedrag van minimum 
15.000.000 EUR en maximum 25.000.000 EUR; 

 met een jaarlijkse vaste bruto coupon van 3,50% en vervaldag op 19 maart 2027, ISIN 
BE0002775568 (“de Obligaties op 6 jaar”) en verwachte uitgiftebedrag van minimum 
50.000.000 EUR en maximum 75.000.000 EUR; 

(samen, “de Obligaties”), door Atenor NV (“de Emittent”) (“Openbaar Aanbod van Obligaties”). Elke 
reeks van deze Obligaties wordt hierbij omschreven als een "Reeks". 

Dit bericht moet samen gelezen worden met het Prospectus in het Frans van de Emittent, gedateerd 
op 8 maart 2021, en de samenvatting in het Nederlands van het Prospectus gelinkt aan de uitgifte. 
Termen en uitdrukkingen die niet worden gedefinieerd in dit bericht, hebben de betekenis zoals 
weergegeven in het Prospectus. 

 

EINDE VAN DE INSCHRIJVINGSPERIODE BIJ BELFIUS 
BANK SA/NV OP 12 MAART 2021 OM 17:30 UUR 

 

HET UITGIFTEBEDRAG VAN DE OBLIGATIES WERD 
VASTGELEGD OP EUR 100.000.000. 

 

Alle Obligaties toegekend aan Belfius Bank (“de Toegewezen Obligaties”), voor een nominaal 
bedrag van EUR 10.000.000 (Obligaties op 4 jaar) en 30.000.000 EUR (Obligaties op 6 jaar), 
werden geplaatst. Bijgevolg is inschrijven op de Obligaties niet meer mogelijk bij Belfius Bank. 

In het geval dat het totale bedrag van de inschrijvingen ontvangen door Belfius Bank hoger is dan het 
bedrag aan Obligaties dat aan Belfius Bank werd toegewezen zullen de inschrijvingen proportioneel 
worden herleid met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000, en in de mate van het mogelijke 
een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000. De beleggers die via Belfius Bank op de Obligaties 
hebben ingeschreven, zullen omstreeks 15 maart 2021 via een bericht op de website van Belfius 
Bank op de hoogte worden gebracht van de ratio op basis waarvan de inschrijvingen zullen worden 
toegewezen. 

 


