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Bekaert geeft nieuwe obligatieleningen uit
Bekaert maakt vandaag via NV Bekaert SA een openbaar bod tot inschrijving bekend voor twee
obligatieleningen voor een totale waarde van minimum € 150 miljoen en maximaal € 300 miljoen
met uitgifte in België en Luxemburg. KBC, Fortis en ING treden bij deze transactie gezamenlijk op
als financiële tussenpersonen (bookrunners) en lead managers.
De uitgifte kadert in een schuldherschikking met het oog op een beter evenwicht tussen korte- en
langetermijnschulden. De netto-opbrengst van de leningen zal aangewend worden voor de
herfinanciering van bestaande kredietfaciliteiten en voor de aflossing van uitstaande
kortetermijnschulden.
De belangrijkste kenmerken van de obligatieleningen zijn hieronder opgenomen:

Uitgever
Looptijd
Jaarlijkse coupon
Uitgifteprijs
Bruto rendement
Terugbetaling

3 jaar
NV Bekaert SA
Van 16 april 2009 tot 16 april 2012
5,750% jaarlijks op 16 april
101,185%
5,312%
100%

5 jaar
NV Bekaert SA
Van 16 april 2009 tot 16 april 2014
6,750% jaarlijks op 16 april
101,201%
6,461%
100%

De obligaties worden uitgegeven in coupures van € 1 000 en de inschrijvingsperiode loopt van
17 maart 2009 tot 9 april 2009, behoudens vervroegde sluiting.
Het prospectus wordt gratis ter beschikking gesteld van de beleggers, in het Nederlands en in het
Engels in de hoofdzetel van Bekaert. Het is ook gratis telefonisch te verkrijgen bij Fortis Bank –
tel.: +32 2 433 40 31 (Nederlands) of + 32 2 433 40 32 (Frans), KBC Bank – tel: +32 78 15 21 53
(Nederlands) of +32 78 15 21 54 (Frans) en ING Belgium – tel.: +32 2 464 61 01, alsook in elk van
hun plaatselijke kantoren. Het is eveneens beschikbaar op de website van Bekaert
(www.bekaert.com; rubriek investors), van Fortis Bank (www.fortisbanking.be/emissies), KBC
Bank (www.kbc.be/obligaties), en ING Belgium (www.ing.be).
Een aanvraag tot notering van de obligaties op Euronext Brussel is ingediend.
Profiel
Bekaert (www.bekaert.com), technologisch leider in twee kerncompetenties: geavanceerde metaaltransformatie en geavanceerde
materialen en deklagen, is wereldwijd marktleider in getrokken staaldraadproducten en -toepassingen. Bekaert (Euronext Brussels:
BEKB) is een globaal bedrijf met hoofdzetel in België en stelt 23 000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120 landen,
streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseren we een gezamenlijke jaaromzet van € 4 miljard.
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