
 

Internal 

Openbaar aanbod in België van achtergestelde obligaties van Vandemoortele NV 
 
Vandemoortele NV (de “Emittent”) kondigt een openbaar aanbod in België van achtergestelde obligaties (de 
“Obligaties”) aan met een looptijd van 7 jaar en voor een verwacht minimumbedrag van EUR 30.000.000 en een 
verwacht maximumbedrag van EUR 50.000.000. De Obligaties zullen worden aangeboden aan particuliere 
beleggers in België en aan gekwalificeerde beleggers. De Obligaties zullen naar verwachting vanaf 4 juli 2022 
genoteerd worden op Euronext Brussel. 
 
De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875 % van het nominale bedrag met een bruto coupon van 5,60%. Het 
actuarieel bruto rendement bedraagt 5,273% en het actuarieel nettorendement na roerende voorheffing 
bedraagt 3,612%. De nominale waarde van de Obligaties bedraagt EUR 1.000 en de minimale inleg bedraagt 
eveneens EUR 1.000. 
 
De netto-opbrengsten van het aanbod zullen worden aangewend om het uitstaande bedrag onder de Revolving 
Facility van Vandemoortele NV, die werd gebruikt voor de terugbetaling van de obligaties die op 10 juni 2022 op 
vervaldag kwamen, gedeeltelijk af te lossen. Op de datum van het Prospectus bedraagt het uitstaande bedrag 
onder de Revolving Facility EUR 110 Miljoen. 
 
De Obligaties worden beheerst door het Belgisch recht en geven, onder voorbehoud van de achterstelling, recht 
op een 100% terugbetaling van hun nominale waarde op de vervaldag, namelijk 4 juli 2029.  

Reclame 

Dit document is reclame in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2017 (de “Prospectusverordening”). 

De Obligaties zijn "complexe financiële instrumenten" in de zin van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (MiFID II). De Obligaties zijn niet-gegarandeerde en 
achtergestelde schuldinstrumenten die niet gedekt zijn door zekerheden. Een belegging in de Obligaties houdt 
risico's in. Door in te schrijven op de Obligaties lenen beleggers geld aan de Emittent die zich verbindt om op 
jaarbasis interesten te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de vervaldag. In geval van faillissement of 
wanbetaling van de Emittent, bestaat de kans dat de beleggers de bedragen waarop zij recht hebben niet 
terugkrijgen en lopen zij het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. De Obligaties zijn 
achtergestelde schulden, wat betekent dat in geval van faillissement, enige andere vorm van samenloop 
(concursus creditorum) van de Emittent, bepaalde situaties van ontbinding en bepaalde andere 
insolventieprocedures, zoals verder beschreven in Voorwaarde 2.2 (Achterstelling) van de Obligaties (zie pagina 
76 van het prospectus voor meer informatie), de Obligatiehouders slechts betaald zullen worden nadat alle 
hoger gerangschikte vorderingen van andere schuldeisers volledig zijn betaald (met inbegrip van enige niet-
achtergestelde lening of andere financiële schuld toegekend door banken of andere kredietverstrekkers zoals 
KBC Bank NV, die tevens Joint Lead Manager is). Daarenboven, in geval van enige wanbetaling (hetzij van 
hoofdsom, interest, kosten of andere verschuldigde bedragen) door de Emittent onder haar Revolving Facility 
Agreement (of enige herfinanciering daarvan) met bepaalde kredietverstrekkers (waaronder KBC Bank NV), 
zullen betalingen van hoofdsom, interest of enige andere bedragen verschuldigd aan de Obligatiehouders 
onder de Obligaties worden opgeschort, zoals uiteengezet in Voorwaarde 2.3 (Opschorting van betalingen) van 
de Obligaties (zie pagina 77 van het prospectus voor meer informatie). De Obligaties zijn enkel van de Emittent 
ongedekte verplichtingen, die structureel zijn achtergesteld aan alle schulden van de dochtervennootschappen 
van de Emittent. 

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moeten de beleggers het prospectus in zijn geheel lezen (en in het 
bijzonder het deel "Risk factors" op pagina 11 en volgende van het prospectus, met inbegrip van de risicofactor 
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"De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal naar verwachting prijsstijgingen van grondstoffen en energie 
veroorzaken, die de Groep mogelijk niet volledig kan doorrekenen aan haar klanten en/of de potentiële negatieve 
impact of de waarschijnlijkheid van het optreden van andere risicofactoren verhogen"). 

De inschrijvingsperiode zal lopen van 24 juni 2022 (9:00 CET) tot 28 juni 2022 (17:30 CET), behoudens vervroegde 
afsluiting mogelijk ten vroegste om 17:30 CET van de eerste dag van de inschrijvingsperiode. Alle inschrijvingen 
die correct zijn ingediend door de particuliere beleggers bij de lead managers voor het einde van de minimale 
inschrijvingsperiode zullen in rekening worden genomen bij de toekenning van de Obligaties, met dien verstande 
dat in geval van overinschrijving, een vermindering zal kunnen worden toegepast. Particuliere beleggers worden 
dus aangemoedigd om in te schrijven op de Obligaties op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor 17:30 
(CET).  

Bank Degroof Petercam en KBC treden op als Joint Lead Managers in deze transactie. 

Om in te schrijven op de Obligaties of om meer informatie te krijgen, kunnen de beleggers contact opnemen met 
Bank Degroof Petercam (https://www.degroofpetercam.com/nl-be/vandemoortele-2022) en KBC 
(www.kbc.be/bonds/vandemoortele2022).   

Het prospectus kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA (www.fsma.be), 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. 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.  

Perscontact: 
Marc Croonen 
Chief Human Resources, Sustainability, EHS & Communication 
Marc.croonen@vandemoortele.com  
+32 473 924 575 
 

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 
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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. 


