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Succesvolle groene retail obligatie-uitgifte door Etn. Fr. Colruyt NV 
 

 

Halle, 10 februari 2023  

 

Op 8 februari 2023 kondigde Colruyt Group de uitgifte aan door Etn. Fr. Colruyt NV van 

vastrentende groene retail obligaties op vijf jaar voor een minimumbedrag van EUR 125 miljoen 

en een maximumbedrag van EUR 250 miljoen. De inschrijving voor deze uitgifte begon op 10 

februari 2023. 

 

Aangezien het maximumbedrag van EUR 250 miljoen volledig werd opgehaald, heeft Etn. Fr. Colruyt 

NV, in onderling overleg met Belfius Bank, BNP Paribas Fortis en KBC Bank als Joint Lead Managers, 

besloten om de inschrijvingsperiode vervroegd te beëindigen op 10 februari 2023 om 17u30 (CET). 

 

De Obligaties (ISIN BE0002920016) zullen worden uitgegeven op 21 februari 2023 en een 

aanvraag voor de notering van de obligaties op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel 

vanaf de uitgiftedatum is ingediend. De verwachte betaaldatum is 21 februari 2023.  

 

In het geval van een overinschrijving, kan een vermindering worden toegepast. Dit wil zeggen 

dat de inschrijvingen proportioneel worden verlaagd, met een toewijzing van een veelvoud van 

EUR 1.000 en, in de mate dat er niet meer beleggers dan Obligaties zijn, een minimum nominaal 

bedrag van EUR 1.000, wat gelijk is aan de denominatie van de Obligaties en aan het minimum 

inschrijvingsbedrag voor beleggers. Beleggers kunnen verschillende reductiepercentages op hen 

toegepast zien, afhankelijk van de financiële tussenpersoon via dewelke ze hebben ingeschreven 

op 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. 
 

CFO Stefaan Vandamme: “Sinds jaar en dag loopt duurzaamheid als een rode draad door de 

activiteiten van Colruyt Group. De kern van onze missie luidt dan ook ‘samen duurzaam 

meerwaarde creëren’. Recente voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven zijn de ambitie om het 

goederentransport tegen 2035 zero-emissie te organiseren, de verduurzaming van onze 

gebouwen en winkels, de ingebruikname van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie aan het 

distributiecentrum Dassenveld, enzovoort. Aan de hand van het Sustainable Financing Framework 

draagt het Finance departement van de groep hieraan bij. Dankzij de investeerders zal de 

succesvolle uitgifte van deze groene retail obligatie Colruyt Group toelaten haar 

langetermijninvesteringen, in het bijzonder die in duurzaamheid, doelgericht voort te zetten.” 

 

Dit bericht moet samen gelezen worden met het prospectus van 7 februari 2023 (het 

“Prospectus”), dat beschikbaar is op de website van Colruyt Group, Belfius Bank, BNP Paribas 

Fortis en KBC Bank.  

 

Contactgegevens  
 

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u een e-mail sturen naar 

investor@colruytgroup.com of debt.investors@colruytgroup.com (specifiek voor schuldbeleggers). 

 

 

 
 
 
 

Over Colruyt Group 
Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met meer dan 700 eigen winkels en ongeveer  
580 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt Laagste Prijzen, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic, ZEB, PointCarré, The Fashion Store en 
de geaffilieerde winkels Spar en PointCarré. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket, Panier Sympa en PointCarré. JIMS 
baat fitnessclubs uit in België en Luxemburg. Solucious en Culinoa leveren foodservice- en retailproducten aan professionele klanten in België (ziekenhuizen, kmo’s, horeca,…). 
Verder omvatten de activiteiten van Colruyt Group energieleveringen van DATS 24 in België (brandstoffen, aardgas en groene energie) en Frankrijk (brandstoffen) en print en 
document management oplossingen (Symeta Hybrid). De groep telt bijna 33.000 medewerkers en realiseerde in 2021/22 een omzet van EUR 10,0 miljard.  
Etn. Fr. Colruyt NV is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852. 
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Disclaimer  

 

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR DISTRIBUTIE, RECHTSTREEKS OF 

ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR 

EEN DERGELIJKE DISTRIBUTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN IS.  

 

Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop van of inschrijving op effecten, noch een 

uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of tot het doen van een aanbod 

tot inschrijving op effecten, en effecten zullen niet worden verkocht of onderschreven in een 

rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving onwettig zou zijn 

zonder een voorafgaande inschrijving of voorafgaande kwalificatie overeenkomstig de financiële 

wetgeving van dat rechtsgebied. De uitgifte van, inschrijving op of aankoop van effecten is in 

bepaalde rechtsgebieden onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen. 

Etn. Fr. Colruyt NV en Colruyt Group zijn niet aansprakelijk in geval van schending van deze 

beperkingen door welke persoon dan ook.  

In de Verenigde Staten wordt er geen openbare aanbieding gedaan van de in dit document 

bedoelde effecten. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn niet en zullen niet 

worden geregistreerd onder de Amerikaanse “Securities Act” van 1933, zoals gewijzigd (de 

"Securities Act") of met de effectenwetten van enige staat of enige jurisdictie van de Verenigde 

Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten of aan, of voor 

of ten behoeve van, Amerikaanse onderdanen (U.S. persons), behalve in overeenstemming met 

Regulation S onder de Securities Act of krachtens een vrijstelling op de registratievereisten van 

de Securities Act. Begrippen gebruikt in deze paragraaf hebben de betekenis die eraan wordt 

gegeven in Regulation S onder de Securities Act. De effecten waarnaar in dit document wordt 

verwezen, werden niet goedgekeurd of afgewezen door de SEC, enige andere toezichthoudende 

autoriteit van effecten van enige staat of enig ander toezichthoudend orgaan van de Verenigde 

Staten, noch hebben deze autoriteiten de geschiktheid van dit voorgestelde aanbod of de 

gepastheid of juistheid van dit document beoordeeld. Elke andersluidende verklaring is een 

strafbaar feit in de Verenigde Staten.  

 

Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van 

effecten door Etn. Fr. Colruyt NV. Beleggers mogen een aanbod van de in dit document vermelde 

effecten niet accepteren of verwerven, tenzij ze dit doen op basis van informatie die in het 

Prospectus vervat is. Dit document is reclame voor de doeleinden van Verordening (EU) 

2017/1129, zoals gewijzigd. 
 

 
 

http://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/investeerders
http://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/investeerders
http://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/investeerders

