
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etablissementen Franz Colruyt NV (hierna ‘Colruyt of de ‘Emit-
tent’) is een familiebedrijf dat in drie generaties is uitgegroeid 
tot een detailhandelsgroep met bijna 33.000 werknemers en 
een diverse portefeuille van voedings- en niet-voedingsformu-
les, in België en in het buitenland. De belangrijkste activiteit 
van de Colruyt Groep is de exploitatie van supermarkten onder 
de commerciële benaming ‘Colruyt Laagste Prijzen’. 
In het kader van een aanbod aan het publiek geeft Colruyt 
groene Obligaties uit met een looptijd van 5 jaar en met een 
jaarlijkse vaste bruto-interestvoet van 4,25%. 
Merk op dat termen aangeduid met hoofdletter verwijzen naar 
definities beschreven in het Prospectus. 
Deze Obligaties worden aangeboden als Green Bonds in over-
eenstemming met het ‘Sustainable Financing Framework’ van 
Colruyt. Meer info hierover vindt u op pagina 5.  
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Looptijd 
5 jaar 

Recht op  
terugbetaling 
tegen 100% van de 
nominale waarde op 
de eindvervaldag 

Fiscaliteit 
Jaarlijkse rentevoet 
van 4,25% onderwor-
pen aan de roerende 
voorheffing 

 

Deze Obligaties zijn schuldinstrumenten die niet door zekerhe-
den of garanties worden gedekt. Een belegging in de Obligaties 
houdt risico’s in. Door in te schrijven op de Obligaties lenen be-
leggers geld aan de Emittent die zich verbindt tot de betaling 
van interest op jaarbasis en om de hoofdsom van de Obligaties 
terug te betalen op de Vervaldatum. In geval van faillissement 
van of wanprestatie door de Emittent bestaat het risico dat de 
beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen 
en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De 
Obligaties zijn structureel achtergesteld aan de huidige en toe-
komstige door zekerheden gedekte verbintenissen van de Emit-
tent en aan de huidige en toekomstige door zekerheden en niet 
door zekerheden gedekte schuld van de dochtervennootschap-
pen van de Emittent en genieten niet van een zekerheid of ga-
rantie, wat een impact kan hebben op de mogelijkheid van de 
Obligatiehouders om volledige of gedeeltelijke terugbetaling te 
krijgen met betrekking tot de Obligaties en om interestbetalin-
gen onder de Obligaties te ontvangen in insolventiesituaties of 
gelijkaardige procedures. De Obligaties zijn vastrentende obliga-
ties die blootgesteld zijn aan renterisico’s als gevolg van veran-
deringen in marktrentes en inflatie en enige investeringsbeslis-
sing zou een evaluatie van rentes moeten inhouden. De Obliga-
ties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interest-
voeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële 
ervaring.  

Een beslissing om te beleggen moet uitsluitend worden geno-
men op basis van de gegevens vervat in het Prospectus. Alvorens 
een beslissing om te beleggen te nemen, moeten de beleggers 
het Prospectus in zijn geheel lezen (en, in het bijzonder, Deel 2 
(Risk Factors)). Potentiële beleggers dienen hun eigen conclusies 
te maken alvorens een beleggingsbeslissing te nemen met be-
trekking tot enige Obligaties. Elke potentiële belegger moet zorg-
vuldig onderzoeken of het gepast is voor dit type belegger om in 
de Obligaties te beleggen, rekening houdend met diens eigen 
omstandigheden, kennis en ervaring en moet, indien nodig, pro-
fessioneel advies inwinnen. In het bijzonder is het mogelijk dat 
de toewijzing van een bedrag gelijk of gelijkwaardig aan de 
netto-opbrengsten van de Obligaties aan In Aanmerking Ko-
mende Groene Projecten (zoals gedefinieerd in Deel 8 (Sustai-
nable Financing Framework)) door de Emittent niet voldoet aan 
de verwachtingen van beleggers (met inbegrip van enige groene, 
duurzame of andere prestatiedoelstelling met een gelijkwaardig 
label) en niet in overeenstemming is met toekomstige richtlijnen 
en/of regelgevende of wetgevende criteria met betrekking tot 
groene, duurzame of andere prestatiedoelstellingen met een ge-
lijkwaardig label, hetgeen de waarde van de Obligaties negatief 
zou kunnen beïnvloeden.  

Beleggers moeten er zich in het bijzonder van bewust zijn dat 
het verzuim van de Emittent om een bedrag gelijk of gelijkwaar-
dig aan de netto-opbrengsten van de Obligaties toe te wijzen aan 
In Aanmerking Komende Groene Projecten of om enige toewij-
zing of impactrapportage te verstrekken, geen Wanprestatie of 
contractbreuk vormt. 

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2023/R2/Prospectus-en.pdf
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BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN HET AANBOD 
 Looptijd van 5 jaar. Meer info hierover vindt u in de sectie ‘Looptijd en prijs’ op pagina 11 en verder. 
 Minimale inschrijving: 1.000 EUR. 
 Uitgifteprijs: 101,875% van de nominale waarde (1.018,75 EUR per coupure). 
 Totaalbedrag van de kosten inbegrepen in de inschrijvingsprijs: 1,875% verkoop- en distributiekosten van het be-

legde bedrag (18,75 EUR per coupure van 1.000 EUR). 
 Jaarlijkse vaste interestvoet van 4,25% (bruto) gedurende 5 jaar. Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt 

het actuarieel brutorendement1 3,831%. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% bedraagt het actuarieel net-
torendement2 2,571%. 

 De totale nominale waarde van de Obligaties bedraagt minimum 125 miljoen EUR en maximum 250 miljoen EUR.  
 De belangrijkste risico’s verbonden aan deze Obligaties staan beschreven op pagina 6 van dit document. 

 
 
 
1  Het meegedeelde brutorendement is berekend op basis van de uitgiftedatum, de uitgifteprijs en de vaste jaarlijkse interestvoet. Er wordt boven-

dien verondersteld dat de Obligaties tot de eindvervaldag worden aangehouden. Op die dag zullen ze worden terugbetaald tegen 100% van de 
nominale waarde. 

1  Dit actuarieel nettorendement houdt, voor natuurlijke personen met woonplaats in België, geen rekening met eventuele andere kosten verbon-
den aan de bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of de eventuele toepassing van een ander fiscaal regime.

 
 
 

ONDERNEMINGSPROFIEL VAN COLRUYT

 

De Colruyt Groep, bestaande uit de Emittent en de dochter-
vennootschappen van de Emittent, alsook joint ventures en 
geassocieerde ondernemingen van de Emittent (de ‘Colruyt 
Groep’), is een familiebedrijf dat in drie generaties is uitge-
groeid tot een detailhandelsgroep met bijna 33.000 werkne-
mers op de datum van het Prospectus en een diverse porte-
feuille van voedings- en niet-voedingsformules, in België en 
in het buitenland. 

De belangrijkste activiteit van de Colruyt Groep is de exploi-
tatie van supermarkten onder de commerciële benaming 
‘Colruyt Laagste Prijzen’ die, op de datum van het Prospec-
tus, wordt ondernomen door de Emittent zelf. De Colruyt 
Groep heeft echter diens activiteiten in de loop der jaren 
doorheen de waardeketen gediversifieerd, zonder evenwel 
afbreuk te doen aan de detailhandel, die nog steeds het 
grootste deel van diens omzet uitmaakt (80,1% van de totale 
geconsolideerde omzet op 30 september 2022).  

Vandaag is de Colruyt Groep actief in de detailhandel met een tiental winkelformules die elk een eigen merkbelofte bevatten 
(zoals de laagste prijsgarantie voor Colruyt Laagste Prijzen), met zowel fysieke winkels als online shops, voornamelijk in 
België, Luxemburg en Frankrijk maar ook met activiteiten op het Afrikaanse continent. Daarnaast is de Colruyt Groep ook actief 
in voedingsdiensten (foodservice) en groothandel.  

De laatste jaren is de Colruyt Groep ook sterk gegroeid als een producent en leverancier van hernieuwbare energie, zoals 
zonne- en windenergie. Ten slotte worden bepaalde aspecten van technologie, IT en communicatie door de Colruyt Groep zelf 
verzorgd, evenals de verwerking en/of verpakking van vlees, koffie, kaas en wijn, bijvoorbeeld. 

Bron: http://www.colruytgroup.com 

http://www.colruytgroup.com/
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ESSENTIËLE FINANCIËLE INFORMATIE AANGAANDE DE EMITTENT 
De onderstaande tabellen geven een samenvatting van de belangrijkste financiële informatie overgenomen uit (i) de geaudi-
teerde geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent voor de boekjaren eindigend op 31 maart 2022 en 31 maart 2021 
(opgesteld in overeenstemming met internationale standaarden voor financiële verslaggeving (IFRS)) en (ii) de niet-geaudi-
teerde geconsolideerde financiële verslaggeving van de Emittent voor de periodes van zes maanden afgesloten op 30 septem-
ber 2022 en 30 september 2021 (opgesteld in overeenstemming met IAS 34 – Tussentijdse Financiële Verslaggeving).  

Potentiële beleggers dienen op te merken dat dit betrekking heeft op de Emittent en diens volledig geconsolideerde dochter-
vennootschappen en dat de joint ventures en geassocieerde ondernemingen van de Emittent worden opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode. 

Resultatenrekening 
In miljoen euro 01/04/2021 – 

31/03/2022 
01/04/2020 – 
31/03/2021 

01/04/2022 – 
30/09/2022 

01/04/2021 – 
30/09/2021 

     
Omzet 10.049,3 9.930,7 5.266,5 4.981,3 
Brutowinst 2.751,7 2.791,9 1.391,9 1.340,5 

Diensten en diverse goederen -692,9 -633,3 -401,2 -309,3 
Personeelsbeloningen -1.478,5 -1.462,3 -774,1 -713,6 
Overige bedrijfskosten -35,7 -31,4 -12,8 -16,9 
Overige bedrijfsopbrengsten 196,0 185,5 107,5 88,3 
Totale bedrijfsuitgaven -2.011,1 -1.941,5 -1.080,6 -951,5 
EBITDA1 740,6 850,4 311,3 389 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 
op vaste activa 

-365,4 -326,9 -188 -178,1 

Bedrijfsresultaat (EBIT) 375,2 523,5 123,3 210,9 

Netto financieel resultaat 1,5 0,9 -1,3 1,6 
Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgeno-
men volgens de vermogensmutatiemethode 

6,0 -3,5 -6,1 -0,1 

Winst voor belastingen 382,7 520,9 115,9 212,4 

Winstbelastingen -94,7 -104.9 -27 -50,5 
Winst van het boekjaar 288,0 416,0 88,9 161,9 

Balans 
In miljoen euro 01/04/2021 – 

31/03/2022 
01/04/2020 – 
31/03/2021 

01/04/2022 – 
30/09/2022 

01/04/2021 – 
30/09/2021 

Geldmiddelen en kasequivalenten 176,2 284,5 382,2 282,0 
Totaal eigen vermogen 2.462,1 2.527,2 2.403,6 2.427,7 
Langlopende bank- en overige leningen 385,8 31,9 344,4 264,5 
Langlopende lease- en gelijkaardige verplichtingen 233,1 201,6 239,4 226,5 
Kortlopende bank- en overige leningen 298,9 189,3 733,0 126,7 
Kortlopende lease- en gelijkaardige verplichtingen 50,9 41,2 55,4 48,5 
Balanstotaal 5.613,6 5.195,3 6.032,6 5.432,4 

Investeringen 488 469 228 238 
 
1 Dit is een alternatieve prestatiemaatstaf die wordt gebruikt bijkomend aan de cijfers die zijn opgesteld in overeenstemming met IFRS. De Emit-

tent is van mening dat de presentatie van EBITDA het inzicht in diens financiële prestaties verbetert. Deze alternatieve prestatiemaatstaf moet 
worden gezien als een aanvulling op, en niet als een vervanging van, de cijfers die worden bepaald in overeenstemming met IFRS. 
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Kasstromen 
In miljoen euro 01/04/2021 – 

31/03/2022 
01/04/2020 – 
31/03/2021 

01/04/2022 – 
30/09/2022 

01/04/2021 – 
30/09/2021 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 498,8 708,3 172,0 262,5 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -607,0 -594,7 -225,8 -299,8 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0,8 -110,6 259,6 36,0 
Netto aangroei/(-afname) van geldmiddelen en 
kasequivalenten 

-107,4 3,0 205,8 -1,3 

 

De eerste helft van het boekjaar 2022/23 werd gekenmerkt door een uitdagende macro-economische context met hoge inflatie, 
aanzienlijke koststijgingen en een negatief ondernemers- en consumentenvertrouwen. De Belgische retailmarkt werd geken-
merkt door volumedalingen in de voedselwinkels en een hoge concurrentiekracht. Het is de bedoeling dat Colruyt Laagste 
Prijzen diens laagste-prijzenstrategie consequent blijft hanteren. Dit impliceert dat de kostprijsinflatie niet volledig wordt 
doorgerekend aan de klant, waardoor de brutowinstmarge daalt. Bovendien heeft de huidige context ertoe geleid dat de be-
drijfskosten aanzienlijk zijn gestegen, voornamelijk door de stijgende energie- en transportkosten en doordat de uitgaven voor 
personeelsbeloningen sterk worden beïnvloed door het automatische loonindexeringssysteem in België. Voor loonindexering 
wordt de grootste impact op de operationele kosten verwacht in de tweede helft van het jaar. 

Financiële schuld 
Op 30 september 2022 bedroeg het totaalbedrag van de uitstaande financiële schuld van de volledig geconsolideerde entitei-
ten van de Colruyt Groep (langlopend en kortlopend samen) 1.372,3 miljoen EUR (vergeleken met 968,7 miljoen EUR op 
31 maart 2022). Dit bestond uit bank- en overige leningen voor 1.077,4 miljoen EUR (vergeleken met 684,7 miljoen EUR op 
31 maart 2022) en lease- en soortgelijke verplichtingen voor 294,8 miljoen EUR, waarvan 281,6 miljoen EUR IFRS 16 verplich-
tingen (vergeleken met 284,2 miljoen EUR op 31 maart 2022, inclusief 269,3 miljoen EUR IFRS 16 verplichtingen). Op 30 sep-
tember 2022 zou 788,4 miljoen EUR van het totale bedrag van de uitstaande geconsolideerde schuld (zijnde 1.372,3 EUR 
miljoen) vervallen binnen één jaar. Het totale bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten bedroeg op 30 september 2022 
382,2 miljoen EUR (vergeleken met 176,2 miljoen EUR op 31 maart 2022). 
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BESTEMMING VAN DE UITGIFTE-OPBRENGST 
De Obligaties worden aangeboden als Green Bonds. 
De netto-opbrengsten van de uitgifte van Obligaties zullen (na aftrek van kosten en uitgaven) naar verwachting 124,63 miljoen 
EUR bedragen in geval van een Totaal Nominaal Bedrag van 125 miljoen EUR en 249,63 miljoen EUR in geval van een Totaal 
Nominaal Bedrag van 250 miljoen EUR.  

SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK 
Colruyt heeft een ‘Sustainable Financing Framework’ uitgewerkt met het oog op het aantrekken van financiering. De informatie 
over dit referentiekader maakt geen deel uit van, en is niet opgenomen door middel van verwijzing in, het Prospectus noch in 
deze Flash Invest. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de Emittent (www.colruytgroup.com). 

Naar verwachting zal een bedrag gelijk of gelijkwaardig aan de netto-opbrengsten van de uitgifte van de Groene Obligaties 
van Colruyt worden gebruikt voor de volledige of gedeeltelijke financiering en/of herfinanciering van In Aanmerking Komende 
Groene Projecten die door de Emittent zijn geëvalueerd en geselecteerd in overeenstemming met het Sustainable Financing 
Framework van de Colruyt Groep (het ‘Sustainable Financing Framework’) en de geschiktheidscriteria die zijn gedefinieerd in 
het Sustainable Financing Framework.  

In het bijzonder is het de bedoeling van de Emittent om  

 een bedrag aan te wenden voor de gedeeltelijke herfinanciering van bedragen die werden opgenomen onder diens 
doorlopende kredietfaciliteitsovereenkomst en die werden gebruikt voor de tijdelijke financiering van verschillende 
projecten die kwalificeren als In Aanmerking Komende Groene Projecten in de afgelopen maanden (zoals projecten 
met betrekking tot ‘clean transportation’, inclusief de plaatsing en ingebruikname van elektrische laadpleinen, her-
nieuwbare energie, inclusief de ontwikkeling van waterstofprojecten, en het verduurzamen van gebouwen), die uit-
gaven tot 150 miljoen euro vertegenwoordigen.  

 Het resterende bedrag is bedoeld om te worden aangewend voor de financiering en/of herfinanciering van andere In 
Aanmerking Komende Groene Projecten, zoals met betrekking tot ‘clean transporation’, hernieuwbare energie en het 
verduurzamen van gebouwen, die zich maximaal drie jaar in de toekomst mogen bevinden. 

Investeerders dienen te noteren dat investeringsactiviteiten in verband met joint ventures en geassocieerde ondernemingen 
van de Emittent, zoals Virya Energy NV, niet binnen het toepassingsgebied vallen van het Sustainable Financing Framework. 
Investeringsactiviteiten van DATS 24 zijn nog steeds binnen het toepassingsgebied, gezien DATS 24 nog steeds een 100% 
dochteronderneming is van de Emittent. De Colruyt Groep heeft echter bekend gemaakt dat het de intentie heeft om de 
energieactiviteiten van DATS 24 Belgium te centraliseren in Virya Energy NV. Van zodra de activiteiten zouden worden gecen-
traliseerd in Virya Energy, zal DATS 24 Belgium niet langer volledig geconsolideerd worden en zal het buiten het toepassings-
gebied vallen van het Sustainable Financing Framework. 

De In Aanmerking Komende Groene Projecten dragen bij tot de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties: 

 

 

 
Voor doeleinden van het opstellen van het Sustainable Financing Framework van de Colruyt Groep in december 2022, is de 
EU taxonomie niet toegepast en het is dus mogelijk dat het Sustainable Financing Framework en de toewijzing van het bedrag 
gelijk of gelijkwaardig aan de netto-opbrengsten van de Obligaties aan In Aanmerking Komende Groene Projecten niet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van de Taxonomieverordening.  

Waarschuwing:  

Het is mogelijk dat de toewijzing van een bedrag gelijk of gelijkwaardig aan de netto-opbrengsten van de Obligaties aan In 
Aanmerking Komende Groene Projecten (zoals gedefinieerd in Deel 8 (Sustainable Financing Framework)) door de Emittent 
niet voldoet aan de verwachtingen van beleggers (met inbegrip van enige groene, duurzame of andere prestatiedoelstelling 
met een gelijkwaardig label) en niet in overeenstemming is met toekomstige richtlijnen en/of regelgevende of wetgevende 
criteria met betrekking tot groene, duurzame of andere prestatiedoelstellingen met een gelijkwaardig label, hetgeen de waarde 
van de Obligaties negatief zou kunnen beïnvloeden.  

Beleggers moeten er zich in het bijzonder van bewust zijn dat het verzuim van de Emittent om een bedrag gelijk of gelijk-
waardig aan de netto-opbrengsten van de Obligaties toe te wijzen aan In Aanmerking Komende Groene Projecten of om enige 
toewijzing of impactrapportage te verstrekken, geen Wanprestatie of contractbreuk vormt. 

 

http://www.colruytgroup.com/content/dam/colruytgroup/investeren/schuldfinanciering/schuldinstrumenten/groene-retail-obligatie-februari-2023/sustainable-financing-framework.pdf
http://www.colruytgroup.com/content/dam/colruytgroup/investeren/schuldfinanciering/schuldinstrumenten/groene-retail-obligatie-februari-2023/sustainable-financing-framework.pdf
https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/
https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/
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VOORNAAMSTE RISICO’S VAN DEZE UITGIFTE 
Risico’s eigen aan de Emittent en de Colruyt Groep 
Er zijn bepaalde factoren die invloed kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen uit hoofde van 
de Obligaties te vervullen. De voornaamste risico’s met betrekking tot de Emittent omvatten: 

Strategische risico’s 
 het is mogelijk dat de Colruyt Groep er niet in slaagt om prijsstijgingen door te rekenen aan klanten, aangezien diens 

activiteiten onderhevig zijn aan concurrentie en veranderend consumentengedrag, wat kan leiden tot lagere marges 
en een verminderde betalingscapaciteit onder de Obligaties; 

 de Emittent is in zekere mate afhankelijk van de uitkeringen ontvangen van de andere leden van de Colruyt Groep die 
een impact hebben op diens inkomsten en reorganisaties van de bestaande groepsstructuur kunnen een verdere im-
pact hebben op deze inkomsten van de Emittent, wat diens vermogen om diens verplichtingen onder de Obligaties na 
te komen, kan aantasten; 

 het is mogelijk dat de Colruyt Groep niet in staat is om diens strategie met succes te ontwikkelen en uit te voeren, wat 
een negatieve invloed kan hebben op de activiteiten, de bedrijfsresultaten en het vermogen van de Colruyt Groep om 
met succes te concurreren. 

Financiële risico’s 
 het niveau van de uitstaande financiële schuld van de volledig geconsolideerde entiteiten van de Colruyt Groep en 

hun vermogen om verdere schulden of effecten uit te geven of bijkomende fondsen te lenen, kunnen een invloed 
hebben op het vermogen van de Emittent om diens verplichtingen onder de Obligaties na te komen; 

 wijzigingen in rentevoeten kunnen een invloed hebben op de financiële positie van de Colruyt Groep, in het bijzonder 
wat betreft mogelijke toekomstige financieringsovereenkomsten aangegaan tegen variabele rentevoeten. 

Operationele risico’s  
 de Colruyt Groep kan te maken krijgen met onderbrekingen in de levering van goederen aan distributiecentra en 

winkels en met onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van distributiecentra, wat kan leiden tot een hogere kostprijs 
van vervangingsgoederen, een impact kan hebben op de uitgaven van de klanten en op het aantal klanten in de 
winkels van de Colruyt Groep en een impact kan hebben op de continuïteit van de activiteiten van de Colruyt Groep; 

 een storing in de IT-systemen van de Colruyt Groep kan een negatieve invloed hebben op diens activiteiten en repu-
tatie. 

Wettelijke en regelgevende risico’s 
 risico’s in verband met productaansprakelijkheid. 

Risico’s eigen aan de Obligaties 
Er zijn bepaalde risicofactoren die van wezenlijk belang zijn voor het beoordelen van de risico’s in verband met de Obligaties. 
De belangrijkste risico’s met betrekking tot de Obligaties omvatten: 

Risico’s verbonden aan de aarde van de Obligaties 
 de Emittent en andere leden van de Colruyt Groep kunnen in de toekomst meer schuld aangaan die de mogelijkheid 

van de Emittent om interest te betalen in het kader van de Obligaties of de Obligaties terug te betalen, kan schaden; 
 de toewijzing van een bedrag gelijk of gelijkwaardig aan de netto-opbrengsten van de Obligaties aan In Aanmerking 

Groene Komende Projecten door de Emittent kan mogelijks niet voldoen aan de verwachtingen van beleggers (met 
inbegrip van enige groene, duurzame of andere prestatiedoelstelling met een gelijkwaardig label) en kan mogelijks 
niet in overeenstemming zijn met toekomstige richtlijnen en/of regelgevende of wetgevende criteria betreffende 
groene, duurzame of een andere prestatie met een gelijkwaardig label, hetgeen de waarde van de Obligaties negatief 
zou kunnen beïnvloeden en het verzuim van de Emittent om een bedrag gelijk of gelijkwaardig aan de netto-op-
brengsten van de Obligaties aan te wenden voor In Aanmerking Komende Groene Projecten of om enige toewijzings- 
of impactrapportering te verstrekken, zal geen Wanprestatie of contractbreuk vormt; 

 de Obligaties zijn structureel achtergesteld aan de huidige en toekomstige door zekerheden gedekte verbintenissen 
van de Emittent en de huidige en toekomstige door zekerheden en niet door zekerheden gedekte schuld van de 
dochtervennootschappen van de Emittent en genieten niet van een zekerheid of garantie, wat een impact kan heb-
ben op de mogelijkheid van de Obligatiehouders om volledige of gedeeltelijke terugbetaling te krijgen met betrekking 
tot de Obligaties en om interestbetalingen onder de Obligaties te ontvangen in insolventiesituaties of gelijkaardige 
procedures. 
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Risico’s verbonden aan de Voorwaarden 
 de Voorwaarden bevatten alleen bepaalde beperkingen ten aanzien van bedrijfsreorganisaties en de stopzetting van 

het bedrijf. 

Risico’s verbonden aan de inschrijving op de Obligaties en hun afwikkeling 
 de uitgifteprijs van de Obligaties zal bepaalde door beleggers te betalen vergoedingen en commissies omvatten die 

een negatief effect kunnen hebben op de waarde van de Obligaties. 

Risico’s verbonden aan de notering van de Obligaties en de markt in de Obligaties 
 de Obligaties zijn vastrentende obligaties die blootgesteld zijn aan renterisico’s als gevolg van veranderingen in 

marktrentes en inflatie. 

Risico’s verbonden aan het statuut van de belegger 
 de Obligaties genieten geen bescherming tegen fiscale brutering (gross-up). 

 

 

Potentiële belangenconflicten  
Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de Emittent en andere leden van de Colruyt Groep betrokken zijn in 
een algemene zakelijke relatie en/of in specifieke transacties met de BNP Paribas Fortis NV, Belfius Bank NV en/of KBC Bank 
NV (de Joint Lead Managers) en dat zij belangenconflicten kunnen hebben die een nadelig effect kunnen hebben op de belan-
gen van de Obligatiehouders. Op 7 februari 2023 (datum van het Prospectus) bedraagt de totale bestaande financiële schuld 
van de volledig geconsolideerde entiteiten van de Colruyt Groep die uitstaat ten opzichte van en/of verleend is door BNP 
Paribas Fortis ongeveer 380 miljoen euro. 

Op 7 februari 2023 verstrekken de Joint Lead Managers, onder meer, betalingsdiensten, kredietfaciliteiten en bijstand met 
betrekking tot obligaties, thesauriebewijzen en gestructureerde producten aan de Emittent en diens dochtervennootschappen 
waarvoor bepaalde vergoedingen en commissies worden betaald. Deze vergoedingen vertegenwoordigen terugkerende kosten 
die worden betaald aan de Joint Lead Managers net als aan andere banken die soortgelijke diensten aanbieden. 

 

 

PROSPECTUS 
Alvorens te beleggen in de Obligaties dienen de potentiële beleggers het volledige Prospectus te lezen (en in het bijzonder 
het hoofdstuk ‘Risk factors’ (pagina’s 10 en verder)) om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om 
in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen. 

Het Prospectus, opgesteld in het Engels, werd goedgekeurd door de Belgische ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’ 
(FSMA) op 7 februari 2023, als bevoegde autoriteit krachtens Verordening (EU) 2017/1129 (zoals gewijzigd, de ‘Prospectus-
verordening’). Dit Prospectus zal door de FSMA ter kennis worden gebracht aan de Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (de ‘CSSF’) in diens hoedanigheid van bevoegde autoriteit krachtens de Prospectusverordening met betrekking tot 
de aanbieding aan het publiek van de Obligaties in het Groothertogdom Luxemburg. De FSMA keurt het Prospectus enkel goed 
omdat het voldoet aan de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de Prospectusverordening. 
Goedkeuring door de FSMA mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de Emittent of van de kwaliteit van de 
Obligaties. Beleggers dienen hun eigen beoordeling te maken over de geschiktheid van een belegging in de Obligaties. 

Het Prospectus, met inbegrip van de samenvatting, werd vertaald naar het Nederlands. De samenvatting van het Prospectus 
werd ook vertaald naar het Frans.  

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Emittent in geval van inconsistentie tussen de verschillende taalversies van 
de samenvatting zal, in geval van een tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van de samenvatting, de Engels-
talige versie voorrang hebben.  

Deze documenten zijn gratis beschikbaar op de website van BNP Paribas Fortis www.bnpparibasfortis.be/emissies) en op de 
website van de Emittent (http://www.colruytgroup.com/nl/investeren/schuldfinanciering/schuldinstrumenten). 

Beleggers die hun obligaties aanhouden op een Effectenrekening bij BNP Paribas Fortis kunnen de evolutie van de waarde 
dagelijks volgen via Easy Banking Web. 

 

 

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2023/R2/Prospectus-en.pdf
http://www.bnpparibasfortis.be/emissies
http://www.colruytgroup.com/nl/investeren/schuldfinanciering/schuldinstrumenten
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KLACHTEN 
Al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten dienen per post te worden gericht aan BNP Paribas Fortis 
NV –Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail naar klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com. 

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in 
financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@om-
budsfin.be. 

AANBIEDING 
Dit document werd opgesteld in het kader van een aanbieding aan het publiek in België en het Groothertogdom Luxem-
burg, conform de wet van 11 juli 2018 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleg-
gingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en de Verordening (EU) 2017/1129 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten 
aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.  

De verkoopbeperkingen die van toepassing zijn op de uitgifte van deze Obligaties worden vermeld in het Prospectus. 

De Aanbiedingsperiode loopt van 10 februari 2023 (9u) tot en met 14 februari 2023 (17u30). 

Een vervroegde afsluiting is mogelijk, maar kan pas ten vroegste gebeuren op het einde van de eerste dag van de Aanbie-
dingsperiode, namelijk 10 februari 2023 om 17u30. Particuliere beleggers worden aangemoedigd om op de eerste werkdag 
van de Aanbiedingsperiode vóór 17u30 (CET) in te schrijven op de Obligaties om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in 
aanmerking wordt genomen bij de toekenning van de obligaties, onderworpen, in geval van overinschrijving, aan propor-
tionele vermindering van hun inschrijving. 

De minimale inschrijving is vastgelegd op 1.000 EUR.  

Toewijzing 

BNP Paribas Fortis werd aangesteld door de Emittent om deze Obligaties te plaatsen voor een bedrag dat vermeld wordt 
op pagina 121 en verder van het Prospectus. Ten vroegste om 17u30 van de eerste dag van de Aanbiedingsperiode, namelijk 
10 februari 2023 om 17u30, zal de Emittent (met toestemming van BNP Paribas Fortis SA/NV, Belfius Bank SA/NV en KBC 
Bank NV (de Joint Lead Managers) het recht hebben om de aanbieding vervroegd te beëindigen. De stopzetting van de 
registraties zal gelijktijdig gebeuren door alle Joint Lead Managers. De beleggers zullen hiervan op de hoogte worden 
gebracht via de publicatie van een bericht tot afsluiting van de verkoop op de website van BNP Paribas Fortis 
(www.bnpparibasfortis.be/emissies). Datzelfde bericht zal ook op de website van de Emittent worden gepubliceerd 
(http://www.colruytgroup.com/nl/investeren/schuldfinanciering/schuldinstrumenten). 

Elk van de Joint Lead Managers zal, naar best vermogen, 25% van het totale nominale bedrag van de uit te geven Obligaties 
plaatsen, die uitsluitend zullen worden toegewezen aan Particuliere Beleggers in zijn eigen retail- en private banking-
netwerk (de ‘Retail Obligaties’). De Joint Lead Managers zullen, samen handelend naar best vermogen, 25% van het totale 
nominale bedrag van de Obligaties plaatsen bij derde verdelers en/of Gekwalificeerde Beleggers (de ‘QI-obligaties’).  

Indien op 10 februari 2023 om 17u30 de aan een Joint Lead Manager toegewezen Retail Obligaties niet volledig geplaatst 
zijn in diens eigen retail- en private banking-netwerk, zal elk van de andere Joint Lead Managers het recht (maar niet de 
verplichting) hebben om die obligaties te plaatsen bij Particuliere Beleggers in zijn eigen netwerk. Indien enige Retail 
Obligaties toch nog ongeplaatst blijven, kunnen ze door de Joint Lead Managers worden toegewezen aan derde verdelers 
en/of Gekwalificeerde Beleggers. Omgekeerd zal elk van hen, indien de QI-obligaties niet volledig worden geplaatst door 
de Joint Lead Managers, het recht (maar niet de verplichting) hebben om die QI-obligaties, op basis van gelijke verdeling 
tussen de Joint Lead Managers, te plaatsen bij Particuliere Beleggers in zijn eigen netwerk. Indien ten slotte niet alle 
obligaties geplaatst zijn tegen 10 februari 2023 om 17u30, zal elk van de Joint Lead Managers het recht hebben om de 
niet-geplaatste obligaties te plaatsen bij Particuliere Beleggers en Gekwalificeerde Beleggers.  

Elke potentiële belegger wordt verzocht om de volledige procedure te lezen die beschreven staat in de sectie ‘Allot-
ment/over-subscription in the Bonds’ op pagina 121 en verder van het Prospectus. 

Voor meer info of om in te schrijven: 

 

http://www.bnpparibasfortis.be/emissies
http://www.colruytgroup.com/nl/investeren/schuldfinanciering/schuldinstrumenten
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KOSTEN EN TAKSEN TEN LASTE VAN DE BELEGGER 

KOSTEN 
 Verkoop- en distributiecommissie van 1,875% van het nominale bedrag van de belegging. 
 Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België. 
 Andere kosten: raadpleeg de brochure 'Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen' voor uitgebreide in-

formatie over de andere kosten met betrekking tot de diensten die BNP Paribas Fortis aan zijn klanten verleent 
(met name de transactiekosten (max. 0,50%) in geval van verkoop voor de eindvervaldag, het bewaarloon, enz.). 
Die brochure is gratis beschikbaar in elk kantoor of op www.bnpparibasfortis.be/tarieven > Kosten en taksen. 

TAKSEN 
Taksen volgens het belastingstelsel voor particuliere beleggers met woonplaats in België: 
 Roerende voorheffing (RV): 30%. De roerende voorheffing is bevrijdend voor particuliere beleggers. 
 Taks op beursverrichtingen (TOB) 

◊ Geen TOB op de primaire markt (dit is tijdens de inschrijvingsperiode). 
◊ 0,12% TOB bij de verkoop op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR per verrichting). 

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan later wijzigen. Andere beleggerscate-
gorieën worden verzocht zich te informeren over de fiscale regeling die op hen van toepassing is. 

 

 

 

 

 
  

http://www.bnpparibasfortis.be/tarieven
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ANDERE NUTTIGE INFORMATIE 
EMITTENT Etablissementen Franz Colruyt NV is een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht voor 

onbepaalde duur. De Emittent heeft zijn maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 195, 1500 Halle, 
België en is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0400.378.485 
(RPR Brussel); LEI-code: 5493000O0NZ1BCXO8K39. 

EFFECTEN Aard van de effecten: niet-gewaarborgde Obligaties, onderworpen aan het Belgische recht. 
Nominale waarde van een obligatie: 1.000 EUR. 
Verwacht uitgiftebedrag: minimum 125 miljoen EUR en maximum 250 miljoen EUR. 
ISIN-code: BE0002920016 
Statuut en vorm van de effecten: de Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-ach-
tergestelde en (onder voorbehoud van de bepalingen van de negatieve zekerheid hieronder) niet door 
zekerheden gewaarborgde verbintenissen van de Emittent. De Obligaties zullen te allen tijde onderling 
gelijke rang innemen (pari passu), zonder enige voorkeur onderling en zullen een gelijke rang innemen 
met alle andere bestaande en toekomstige niet-achtergestelde en niet door zekerheden gedekte uit-
staande verplichtingen van de Emittent, met uitzondering van die verplichtingen die bevoorrecht kun-
nen zijn door bepalingen die zowel van dwingend recht zijn als van algemene toepassing. De Obligaties 
zijn structureel achtergesteld aan de huidige en toekomstige door zekerheden gedekte verbintenissen 
van de Emittent en de huidige en toekomstige door zekerheden en niet door zekerheden gedekte schuld 
van de dochtervennootschappen van de Emittent en genieten niet van een zekerheid of garantie, wat 
een impact kan hebben op de mogelijkheid van de Obligatiehouders om volledige of gedeeltelijke te-
rugbetaling te krijgen met betrekking tot de Obligaties en om interestbetalingen onder de Obligaties 
te ontvangen in insolventiesituaties of gelijkaardige procedures. 
Negatieve zekerheid: de voorwaarden van de Obligaties bevatten een negatieve zekerheidsbepaling 
die, in bepaalde omstandigheden, het recht van de Emittent en diens Materiële Dochtervennootschap-
pen beperkt om een zekerheidsrecht te vestigen of te laten bestaan op enig deel van hun respectieve 
activa of bedrijf tot zekerheid van (i) enige Relevante Schuld van de Emittent en al diens Dochterven-
nootschappen of (ii) enige garantie of vrijwaring door de Emittent of door enig lid van de Groep met 
betrekking tot enige Relevante Schuld van de Emittent of van enig lid van de Groep. 
Voor alle duidelijkheid, Relevante Schuld omvat geen schuld voor geleend geld die voortvloeit uit le-
ning- of kredietfaciliteitovereenkomsten. 

Notering op de secundaire markt: een aanvraag tot notering en verhandeling van de Obligaties werd 
ingediend door de Emittent (of namens de Emittent) voor de toelating tot verhandeling van de Obli-
gaties op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel, vanaf de uitgiftedatum. 
Rating: noch de Emittent noch de Obligaties hebben een kredietrating.  
Joint Bookrunners: Belfius Bank SA/NV, BNP Paribas Fortis SA/NV en KBC Bank NV. 
Joint Lead Managers: Belfius Bank SA/NV, BNP Paribas Fortis SA/NV en KBC Bank NV. 
Garanten: niet van toepassing 
Noterings-, betaal- en berekeningsagent: Belfius Bank SA/NV. 

RENDEMENT Interesten 
 Vaste interestvoet van 4,25% (bruto) per jaar. 
 De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na een vervallen termijn op 21 februari en voor het 

eerst op 21 februari 2024.  
 Het actuarieel brutorendement1, berekend op basis van de uitgifteprijs, bedraagt 3,831%, dat 

is een actuarieel nettorendement2 van 2,571% na aftrek van 30% roerende voorheffing. 
1  Het meegedeeld brutorendement is berekend op basis van de uitgiftedatum, de uitgifteprijs en de vaste jaarlijkse 

interestvoet. Er wordt bovendien verondersteld dat de Obligaties tot de eindvervaldag worden aangehouden. Op die 
dag zullen ze worden terugbetaald tegen 100% van de nominale waarde. 

2.  Het actuarieel nettorendement houdt, voor natuurlijke personen die in België wonen, geen rekening met andere 
eventuele kosten zoals deze voor de bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andere eventueel 
toepasselijke fiscale regeling. 
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LOOPTIJD EN PRIJS Uitgifte- en betaaldatum: 21 februari> 2023. 
Uitgifteprijs: 101,875% van de nominale waarde, met inbegrip van een verkoop- en distributiecom-
missie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger (zijnde 18,75 EUR per coupure). 
Eindvervaldag: 21 februari 2028 (dit betekent een looptijd van 5 jaar). 
Terugbetaling: recht op een terugbetaling van 100% van het geïnvesteerde kapitaal (zonder de plaat-
sings- en verdelingscommissie) namelijk 1.000 EUR per coupure op de eindvervaldag, behalve in geval 
van wanprestatie door de Emittent of vroegtijdige terugbetaling.  
Vervroegde terugbetaling:  
De Obligaties mogen niet vroegtijdig worden terugbetaald naar keuze van de Emittent, onverminderd 
het recht van de Emittent en elk van diens dochtervennootschappen om op enig ogenblik Obligaties 
kopen, op de open markt of anderszins, tegen gelijk welke prijs zoals uiteengezet in de Voorwaarden. 

 In geval van controlewijziging 

Indien zich een bepaalde controlewijziging (onder bepaalde voorwaarden) voordoet met betrekking 
tot de Emittent, zal elke Obligatiehouder het recht hebben om van de Emittent te eisen dat deze alle 
Obligaties van die Obligatiehouder terugbetaalt. 

 In geval van wanprestatie (Event of Default) 

Enige Obligatie mag onmiddellijk opeisbaar en terugbetaalbaar worden verklaard door een 
Obligatiehouder (door schriftelijke kennisgeving gegeven aan de Emittent op diens zetel met 
een kopie aan Belfius Bank SA/NV als de agent voor de Obligaties op diens zetel) tegen diens 
uitstaande nominale waarde samen met (eventuele) vervallen interesten tot aan (maar met 
uitzondering van) de datum van betaling, indien enige van de volgende gebeurtenissen zich 
voordoet en voortduurt, tenzij dergelijke gebeurtenis is rechtgezet vóór de ontvangst van der-
gelijke kennisgeving door de Emittent en de Agent: 

 nalaten in de betaling van enige hoofdsom van of verschuldigde interest op enige Obligaties, 
aanhoudend gedurende een specifieke periode en behalve wanneer het te wijten is aan een 
(in)actie van de Nationale Bank van België (de ‘NBB’) of een deelnemer aan het effectenveref-
feningsstelsel van de NBB (het ‘NBB-SSS’) of aan het slecht functioneren van het NBB-SSS; 

 niet-nakoming of niet-naleving door de Emittent van enige van diens andere verplichtingen 
onder de Voorwaarden, onderhevig aan een rechtzettingsperiode indien het open staat tot 
rechtzetting; 

 enige andere huidige of toekomstige schuld van de Emittent of van enige van diens Materiële 
Dochtervennootschappen met betrekking tot geleende of opgehaalde bedragen (a) wordt niet 
betaald op de relevante betaaldatum of, desgevallend, na het verstrijken van een relevante 
termijn van respijt of (b) wordt verschuldigd en betaalbaar vóór diens vastgestelde vervaldag 
wegens het zich voordoen van een wanprestatie (hoe dan ook omschreven), op voorwaarde 
dat in elk geval het totale bedrag van de relevante schuld gelijk is aan of hoger is dan 65 mil-
joen EUR (of het equivalent daarvan) 

 gebeurtenissen met betrekking tot de insolventie of faillissement van de Emittent of enige van 
diens Materiële Dochtervennootschappen; 

 gebeurtenissen met betrekking tot de vereffening, liquidatie of ontbinding van de Emittent of 
van enige van diens Materiële Dochtervennootschappen (anders dan een solvente vereffening 
of reorganisatie van enige Materiële Dochtervennootschap), tenzij dit wordt opgeheven, opge-
schort of afgewezen binnen een bepaalde periode; 

 enige zekerheid, huidig of toekomstig, gecreëerd of aangenomen door de Emittent of enige van 
diens Materiële Dochtervennootschappen met betrekking tot al of een wezenlijk deel van 
diens respectieve eigendom of activa, wordt afdwingbaar en enige stap wordt genomen om 
deze af te dwingen (met inbegrip van het in bezit nemen of het aanstellen van een curator, 
beheerder of andere gelijkaardige persoon), op voorwaarde dat (a) het totale bedrag van de 
schuld gelijk is aan of hoger is dan 65 miljoen EUR (of het equivalent daarvan) en (b) dit niet 
van toepassing is op enige dergelijke stap die te goeder trouw wordt betwist; 

 (a) een reorganisatie van de Groep (als geheel) die resulteert in een overdracht van alle of 
grotendeels alle activa van de Groep (als geheel) aan een derde partij die geen lid is van de 
Groep (tenzij deze derde partij na deze overdracht lid wordt van de Groep of tenzij alle of gro-
tendeels alle opbrengsten van deze overdracht in de Groep geherinvesteerd worden of zullen 
worden) of (b) de Groep (als geheel) houdt op het volledige of het grootste deel van de activi-
teiten uit te oefenen in vergelijking met de activiteiten zoals deze uitgeoefend worden op 21 
februari 2023; 
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 ◊ de notering van de Obligaties op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel wordt 
ingetrokken of opgeschort gedurende een bepaalde periode als gevolg van een tekortko-
ming door de Emittent, tenzij de notering van de Obligaties op een andere gereglemen-
teerde markt in de Europese Economische Ruimte verkregen wordt ten laatste op de laatste 
dag van deze periode. 

INFORMATIE De documentatie met betrekking tot deze uitgifte staat vermeld op pagina 7. 
Evolutie van de waarde 
De belegger die zijn effecten in bewaring geeft op een effectenrekening van BNP Paribas Fortis kan het 
verloop van de waarde elke dag volgen via Easy Banking Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 

 

 

Dit document moet worden beschouwd als reclame, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV. Het bevat geen beleggingsadvies of beleggingsonderzoek. Dit document is 
dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen 
voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. 

De Obligaties 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 ander rechtsgebied van de Verenigde Staten en zijn onderworpen aan de vereisten van de Amerikaanse belastingwetgeving. Behoudens bepaalde uitzonderingen mogen 
Obligaties niet worden aangeboden, verkocht of geleverd binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, Amerikaanse personen (zoals gedefinieerd in 
Regulation S van de Securities Act). De Obligaties worden buiten de Verenigde Staten aangeboden en verkocht aan niet-Amerikaanse personen op basis van Regulation S. 

02.2023 - BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 --- 1000 Brussel --- RPR Brussel --- BTW BE 0403.199.702. 


