
 

 

Mededeling in verband met de vervroegde afsluiting van het openbaar aanbod van obligaties  

door Shanks Group plc  

 

Deze mededeling heeft betrekking op het openbaar aanbod in België van obligaties met een vaste 

interestvoet van 3,65% per jaar, met vervaldag op 16 juni 2022 (de “Obligaties”) 

 (ISIN Code: XS1238024035) door Shanks Group plc (de “Emittent”). 

 

 

Dit bericht moet samen gelezen worden met het Uitgifte- en noteringsprospectus, gedateerd op 22 mei 

2015 en goedgekeurd door de United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) met betrekking tot 

de obligaties ( (het “Prospectus”).
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Het totaal bedrag van de inschrijvingen ontvangen door BNP Paribas Fortis en de andere Joint 

Lead Manager bedraagt 100.000.000 EUR. Zoals overeengekomen tussen de Emittent en de 

Joint Lead Managers, zal de inschrijvingsperiode om deze reden vervroegd beëindigd worden 

op 2 juni 2015 om 17h30. 

 

 

Het Totale Nominale Bedrag van de Obligaties dat zal worden uitgegeven en genoteerd op de 

gereguleerde markt van de London Stock Exchange op 16 juni 2015 is vastgelegd op EUR 

100.000.000 (voorwerp van enige aanpassing in het geval van een publicatie van een eventueel 

Supplement door de Emittent voor 16 juni 2015). 

 

 

Gebaseerd op de uitgifteprijs van 101,875% en in de veronderstelling dat de Obligaties gehouden 

worden voor 7 jaar tot de maturiteit en dat zij terugbetaald worden a pari, is het bruto rendement van 

de Obligaties, voor enige Belgische roerende voorheffing, 3,345 % en het netto rendement (met 

inbegrip van Belgische roerende voorheffing van 25%), 2,443%. Er dient rekening mee te worden 

gehouden dat de fiscale behandeling afhangt van de individuele situatie van elke belegger en dat het 

vastgestelde rendement geen rekening houdt met eventueel andere kosten die kunnen variëren in 

functie van eventuele kosten voor tussenpersonen die zich bezig houden met de financiële dienst van 

de Obligaties en eventuele kosten voor tussenpersonen of depositarissen gekozen door de investeerder 

voor de bewaring van de Obligaties op een effectenrekening.  

 

 

Deze mededeling is gepubliceerd door BNP Paribas Fortis NV 
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1
 Het Prospectus in het Engels, evenals de samenvattingen in het Nederlands en in het Frans zijn terug te vinden 

op de website van BNP Paribas Fortis NV (www.bnpparibasfortis.be/emissies) en op de website van de Emittent 

(www.shanksplc.com). 

http://www.bnpparibasfortis.be/emissies
http://www.shanksplc.com/

