
 

Kennisgeving betreffende het openbaar aanbod van obligaties door 

 

Eaglestone Group S.à r.l. 

(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxembourgse recht) 

(de "Emittent") 

28 september 2022 – 11u00 

Dit bericht heeft betrekking op een openbaar aanbod van obligaties met een looptijd 4 jaar, met een 

vaste bruto coupon van 5,50% (ISIN BE0002883644), vervaldag op 7 oktober 2026, (“de Obligaties”),  
door Eaglestone Group S.à r.l (“de Emittent”) (“Openbaar Aanbod van Obligaties”).  

 

Dit bericht moet samen gelezen worden met het Prospectus en het Supplement van het Prospectus in 
het Engels van de Emittent, respectievelijk gedateerd op 20 september 2022 en 21 september 2022,  
en de samenvatting in het Nederlands van het Prospectus. 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 28 SEPTEMBER 2022 OM 11UUR 

 

HET UITGIFTEBEDRAG VAN DE OBLIGATIES WERD 
VASTGELEGD OP EUR 26.000.000. 

 

Het minimumbedrag van EUR 25.000.000 voor de Obligaties werd geplaatst door Belfius Bank 

SA/NV, plaatsingsbank van het openbaar aanbod (de "Sole Manager"). 

De Emittent heeft besloten, in overeenstemming met de Sole Manager en conform de sectie 12 
“Subscription and sale” van het Prospectus, de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten op 

28 september 2022 om 11u00. 

 

Er werden door Belfius Bank SA/NV Obligaties bij het eigen retail- en private banking-cliënteel 

(“Retailbeleggers” zoals gedefinieerd in het Prospectus) geplaatst voor een totaal bedrag van 
13.940.000 EUR. 

De ingegeven orders zullen bijgevolg toegewezen worden aan 100% (per veelvoud van 1.000 EUR, 

hetgeen overeenstemt met de coupures van de Obligaties). 

 

De investeerders die via Belfius Bank op de Obligaties hebben ingeschreven, zullen zo snel mogelijk 

na de datum van dit bericht en in overeenstemming met de regeling die bestaat tussen hen en Belfius  
Bank, op de hoogte worden gebracht van het finale aantal Obligaties dat aan hen zal  worden 
toegekend. 

 

De andere Obligaties, EUR 12.060.000 zullen uitsluitend bij Gekwalificeerde Beleggers worden 
geplaatst (zoals gedefinieerd in het Prospectus). 


