
 

 

Vervroegde afsluiting van het openbaar aanbod in België van achtergestelde obligaties 
van Vandemoortele NV 
 
Vandemoortele NV (de “Emittent”) heeft met succes EUR 50.000.000 opgehaald via een openbaar aanbod in 
België van achtergestelde obligaties met een looptijd van 7 jaar en een bruto coupon van 5,60% (de “Obligaties”). 
 
Aangezien het maximumbedrag van EUR 50.000.000 volledig werd geplaatst bij particuliere beleggers en 
institutionele investeerders heeft Vandemoortele samen met Degroof Petercam en KBC beslist om de 
inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten op 24 juni 2022 om 17:30 (CET).  
 
In geval van overinschrijving via bepaalde distributiekanalen, kan een vermindering van toepassing zijn, d.i. de 
inschrijvingen proportioneel zullen 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, hetgeen overeenstemt met de Coupures 
van de Obligaties. De inschrijvers zullen zo spoedig mogelijk door de betrokken financiële tussenpersoon in kennis 
worden gesteld van het aantal Obligaties dat hun is toegewezen. 
 
De Obligaties zullen naar verwachting vanaf 4 juli 2022 genoteerd worden op Euronext Brussel (ISIN code 
BE0002867480). 
 
Herman Van Steenstraeten, CFO van Vandemoortele : “Het succes van de uitgifte is een duidelijk signaal van het 
vertrouwen van de investeerders in Vandemoortele, zelfs in de huidige volatiele omgeving. Het zal ons helpen bij 
de verdere ontwikkeling en uitvoering van de strategie in onze beide business lines.” 

Dit bericht moet samen gelezen worden met het prospectus dat geraadpleegd kan worden op de website van 
Vandemoortele (https://vandemoortele.com/en/tags/investor-news/financial-instruments), van Bank Degroof 
Petercam (https://www.degroofpetercam.com/nl-be/vandemoortele-2022) en van KBC 
(www.kbc.be/bonds/vandemoortele2022). Een papieren kopie van het prospectus is ook gratis beschikbaar op 
de statutaire zetel van Vandemoortele, gelegen te Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent. 

Over Vandemoortele 

Vandemoortele werd in 1899 opgericht als een Belgisch familiebedrijf, en heeft sindsdien een gestage groei 
gekend. Over de laatste twee decennia, is Vandemoortele uitgegroeid tot een Europese voedingsgroep met 
toonaangevende posities in zijn twee productcategorieën: Bakery Products (diepvriesbakkerijproducten ) en 
MCOF (margarines, culinaire oliën & vetten). Vandemoortele zet in op innovatie en kwaliteitsvolle producten. 

In 2021 haalde Vandemoortele een omzet van ca. 1,33 miljard euro. Vandemoortele is aanwezig in 12 Europese 
landen, en in de Verenigde Staten, met in totaal 29 eigen productievestigingen. Vanuit haar productievestigingen 
exporteert het haar producten naar 95 landen wereldwijd.  
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Belangrijke informatie 

DEZE MEDEDELING IS NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR 
DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDERE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJKE VERSPREIDING KRACHTENS DE 
TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN IS. 

Deze mededeling vormt geen openbaar aanbod om effecten (inclusief de Obligaties) te verkopen of erop in te 
schrijven, of een uitnodiging om een openbaar aanbod te doen om dergelijke effecten te kopen of op dergelijke 
effecten in te schrijven, en effecten (inclusief de Obligaties) zullen niet worden verkocht of er zal niet op worden 
ingeschreven in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving illegaal zou zijn 
zonder voorafgaande inschrijving of kwalificatie onder de financiële wetgeving van dergelijke jurisdictie. 

De uitgifte van, inschrijving op of aankoop van effecten (met inbegrip van de Obligaties) is onderworpen aan 
bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De Emittent is niet aansprakelijk 
in geval van overtreding van deze beperkingen door eender wie. 

Geen enkel openbaar aanbod van enige effecten, waarnaar verwezen wordt in dit document, zal worden gedaan 
in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen zijn niet, en zullen niet worden 
geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of bij enige andere 
toezichthoudende autoriteit op effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen 
niet worden aangeboden, verkocht of geleverd op enige andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, binnen 
de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de 
registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke wetten van de deelstaten.  

De Obligaties zijn niet goedgekeurd of verworpen door de U.S. Securities and Exchange Commission, enige andere 
toezichthoudende autoriteit op effecten van enige deelstaat of andere toezichthoudende instantie van de 
Verenigde Staten, noch hebben deze autoriteiten de geschiktheid van deze voorgestelde aanbieding of de 
geschiktheid of nauwkeurigheid van dit document beoordeeld. 
 
De Obligaties mogen in geen enkele lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("lidstaat") aan het publiek 
worden verkocht, behalve aan het publiek in België en, anders, in alle andere omstandigheden die onder artikel 
1, lid 4, van de Prospectusverordening vallen, met dien verstande dat voor een dergelijke aanbieding van 
Obligaties geen prospectus overeenkomstig artikel 3 van de Prospectusverordening of aanvulling op een 
prospectus overeenkomstig artikel 23 van de Prospectusverordening vereist is, en voor de toepassing van dit lid 
betekent de uitdrukking "een aanbieding aan het publiek" de mededeling, in welke vorm en met welk middel ook, 
van voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aan te bieden Obligaties om een 
belegger in staat te stellen om over te gaan tot aankoop van of inschrijving op de Obligaties. 


