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Anheuser-Busch InBev Kondigt 
Prijszetting aan van EUR 4,5 Miljard 

Obligaties 
Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) 

kondigde vandaag aan dat het de financiële voorwaarden heeft vastgesteld van obligaties voor een globaal 

bedrag in hoofdsom van EUR 4,5 miljard (de "Obligaties"). De Obligaties zullen uitgegeven worden op 2 

april 2020. De Obligaties omvatten de volgende series:  

Naam van de Effecten 2,125% Obligaties op 
7,75 jaar met 
vervaldag in 2027 

2,875% Obligaties 
op 12 jaar met 
vervaldag in 2032 

3,700% Obligaties 
op 20 jaar met 
vervaldag in 2040 

Globaal bedrag in hoofdsom EUR 1,000,000,000 EUR 1,750,000,000 EUR 1,750,000,000 

Vervaldag 2 december 2027 2 april 2032 2 april 2040 

Interestbetaaldatum Jaarlijks, op 2 
december van elk jaar, 
met de eerste coupon 
betaalbaar op 2 
december 2020 

Jaarlijks, op 2 april 
van elk jaar, met de 
eerste coupon 
betaalbaar op 2 april 
2021 

Jaarlijks, op 2 april 
van elk jaar, met de 
eerste coupon 
betaalbaar op 2 
april 2021 

Interestvoet 2,125% 2,875% 3,700% 

 
  

 

NIET VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN OF AUSTRALIË 

Toegang tot dit persbericht wordt verleend op voorwaarde dat u de volgende bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard. 

Toegang tot dit persbericht in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "EER") en in het Verenigd Koninkrijk (het 
"VK") is beperkt tot personen die "gekwalificeerde beleggers' zijn in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 (de 
"Prospectusverordening"). Bovendien is toegang tot dit persbericht in het Verenigd Koninkrijk beperkt tot "gekwalificeerde 
beleggers" die (a) personen zijn die professionele ervaring hebben in aangelegenheden in verband met beleggingen die binnen 
artikel 19(1) van de Engelse Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het 
"Order") vallen of (b) entiteiten zijn met een hoge nettowaarde die binnen artikel 49(1) van het Order vallen, en andere personen 
aan wie dit op enige andere wijze legitiem ter kennis wordt gebracht (naar al deze personen samen wordt verwezen als 
"relevante personen"). Er mag niet gehandeld worden op basis van dit dit persbericht en er mag niet op vertrouwd worden (i) 
in het VK, door personen die geen relevante personen zijn, en (ii) in enige lidstaat van de EER anders dan het VK, door 
personen die geen gekwalificeerde beleggers zijn. Elke belegging of beleggingsactiviteit waarmee dit persbericht verband 
houdt is enkel beschikbaar voor relevante personen in het VK en gekwalificeerde beleggers in enige lidstaat van de EER 
anders dan het VK. Elke ontvanger bevestigt en stemt ermee in dat hij de toepasselijke bepalingen van de Financial Services 
Markets Act 2000, zoals gewijzigd, heeft nageleefd en zal naleven, met betrekking tot al wat hij in verband met de Obligaties 
doet, vanuit of op enige andere wijze verband houdend met het VK. De Obligaties worden niet aan het publiek aangeboden in 
het VK of in de EER.  
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De obligaties zullen worden uitgegeven door Anheuser-Busch InBev SA/NV (de "Emittent") en zullen 

volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gewaarborgd door Anheuser-Busch Companies, LLC, 

Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Brandbev S.à r.l., Brandbrew 

S.A. en Cobrew NV. De obligaties zullen senior verplichtingen van de Emittent zijn, zonder zekerheid, en 

zullen een gelijke rangorde hebben met alle andere bestaande en toekomstige niet-achtergestelde 

schuldverplichtingen zonder zakelijke zekerheid van de Emittent. 

 

De opbrengst van de Obligaties zal gebruikt worden voor algemene vennootschapsdoeleinden. De 

Obligaties zullen uitgegeven worden door Anheuser-Busch InBev SA/NV onder het basisprospectus van 

haar Euro Medium Term Note programma dat gepubliceerd werd op 13 december 2019, zoals aangevuld 

door het aanvullend prospectus van 24 maart 2020.  

 

Het wordt voorzien dat de Obligaties ten gepaste tijde zullen worden ingeschreven op de gereguleerde 

markt van de London Stock Exchange. 

 

VERBOD VAN VERKOPEN AAN NIET-PROFESSIONELE BELEGGERS IN DE EER – De Obligaties zijn 

niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gemaakt aan, en mogen niet 

worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar worden gesteld aan enige niet-professionele 

belegger in de Europese Economische Ruimte ("EER") of in het Verenigd Koninkrijk ("VK").  Voor deze 

doeleinden betekent een "niet-professionele belegger" een persoon die één (of meerdere) is van: (i) een 

niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (11) van Artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU ("MIFID 

II"); of (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, indien zulke klant geen professionele klant is zoals 

gedefinieerd in punt (10) van Artikel 4(1) van MIFID II. Er werd geen essentiële-informatiedocument, zoals 

vereist door Verordening (EU) Nr. 1286/2014, zoals gewijzigd (de "PRIIPS-Verordening"), voor het 

aanbieden of verkopen van de Obligaties of om deze anderszins beschikbaar te stellen aan niet-

professionele beleggers in de EER of in het VK, opgesteld en daarom kan het aanbieden of verkopen van 

de Obligaties of deze anderszins beschikbaar stellen aan enige niet-professionele belegger in de EER of 

in het VK onwettig zijn onder de PRIIPS-Verordening. 

 

MIFID II productgovernance/Professionele Beleggers en de enige doelmarkt van in aanmerking 

komende tegenpartijen – Uitsluitend voor de toepassing van het productgoedkeuringsproces van de 

ontwikkelaar heeft de beoordeling van de doelmarkt met betrekking tot de Obligaties tot de conclusie geleid 

dat: (i) de doelmarkt voor de Obligaties slechts is voor in aanmerking komende tegenpartijen en 

professionele cliënten, beide zoals gedefinieerd in MIFID II; en (ii) alle kanalen voor de distributie van de 

obligaties aan in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten geschikt zijn. Een persoon 
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die de obligaties vervolgens aanbiedt, verkoopt of aanbeveelt (een "Distributeur") dient de 

doelmarktbeoordeling van de ontwikkelaar in overweging te nemen; een distributeur die aan MIFID II is 

onderworpen, is evenwel verantwoordelijk voor het ondernemen van zijn eigen doelmarktbeoordeling met 

betrekking tot de Obligaties (door ofwel de doelmarktbeoordeling van de ontwikkelaar aan te nemen of 

deze te verfijnen) en voor het bepalen van geschikte distributiekanalen. 

 
De Obligaties en de garanties (samen, de "Effecten") werden niet en zullen niet worden geregistreerd 

onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), of enige relevante 

effectenwetgeving van enige staat of enig andere jurisdictie, en mogen niet worden aangeboden of verkocht 

in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van de registratieverplichtingen van de 

Securities Act. Dienovereenkomstig worden de Effecten enkel aangeboden buiten de Verenigde Staten 

aan niet-Amerikaanse personen op grond van Regulation S onder de Securities Act. Er zal geen openbaar 

aanbod van Effecten plaatsvinden in de Verenigde Staten. 

 

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop 

van schuldeffecten in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied.  

 

De verspreiding van deze aankondiging en andere informatie in verband met het aanbod kan wettelijk 

beperkt zijn in bepaalde jurisdicties en personen die in het bezit komen van enig document of van andere 

informatie waarnaar hierin wordt gerefereerd, dienen zich te informeren over eventuele dergelijke 

beperkingen en dienen deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending 

uitmaken van de wetten op effecten van zulke jurisdicties. 

 

Deze aankondiging is reclame en is geen prospectus voor de doeleinden van de Prospectusverordening. 

Het basisprospectus is beschikbaar op http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/ 

8790W_1-2019-12-13.pdf en de EMTN-aanvulling is beschikbaar op https://www.rns-pdf. 

londonstockexchange.com/rns/4067H_1-2020-3-24.pdf. De Finale Voorwaarden zullen, eens 

gepubliceerd, beschikbaar zijn op https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-

news/market-news-home.html. 

 

De Engelse, Nederlandse en Franse versie van dit persbericht zullen beschikbaar zijn op www.ab-

inbev.com. 

 

  

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/8790W_1-2019-12-13.pdf
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/8790W_1-2019-12-13.pdf
https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4067H_1-2020-3-24.pdf
https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4067H_1-2020-3-24.pdf
https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html
https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html
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ANHEUSER-BUSCH INBEV CONTACTS 
 
Vastrentende Investeerders 
Daniel Strothe  
Tel: +1-646-746-9667 
E-mail: daniel.strothe@ab-inbev.com 
 
Investeerders      Media 
Lauren Abbott      Pablo Jimenez 
Tel: +1 212 573 9287     Tel: +1 212 284 0158 
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com   E-mail: pablo.jimenez@ab-inbev.com 
 
Mariya Glukhova     Ingvild Van Lysebetten 
Tel: +32 16 276 888     Tel: +32 16 276 823 
E-mail: mariya.glukhova@ab-inbev.com   E-mail: ingvild.vanlysebetten@ab-inbev.com 
 
Jency John      Fallon Buckelew 
Tel: +1 646 746 9673     Tel: +1 310 592 6319 
E-mail: jency.john@ab-inbev.com   E-mail: fallon.buckelew@ab-inbev.com  
  

 

Over Anheuser-Busch InBev 
 
Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen 
op de Mexicaanse (MEXBOL: ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York 
Stock Exchange (NYSE: BUD). We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld. Bier, het 
oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om uitstekende merken te 
creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke ingrediënten. Onze diverse portefeuille 
met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; multilandenmerken Beck’s®, 
Hoegaarden®, Leffe® en Michelob Ultra®; en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, 
Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® en Skol®. Ons brouwerfgoed gaat meer 
dan 600 jaar terug en beslaat verschillende continenten en generaties. Van onze Europese roots in brouwerij Den Hoorn in Leuven, 
België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co-brouwerij in St. Louis in de Verenigde Staten. Tot de oprichting van Castle Brewery 
in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. We zijn geografisch gediversifieerd 
met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten, en benutten de collectieve sterkte van ongeveer 
170,000 medewerkers in bijna 50 landen wereldwijd. In 2019 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 52,3 miljard USD 
(exclusief joint ventures en geassocieerde ondernemingen). 
 

Wettelijke disclaimer 

Dit bericht bevat “toekomstgerichte verklaringen”. Die verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen van het 

management van AB InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn uiteraard onderhevig aan 

onzekerheid en verandering van omstandigheden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten verklaringen andere 

dan historische feiten en omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten bevatten zoals “zal”, “kan”, “zou”, “geloven”, “van plan 

zijn”, “verwacht”, “anticipeert”, “beoogt”, “schat”, “waarschijnlijk”, “voorziet”, “bereidt voor” en soortgelijke bewoordingen. Alle 

verklaringen, behalve deze over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. U mag niet overmatig vertrouwen op deze 

toekomstgerichte verklaringen, die de huidige meningen van het management van AB InBev weerspiegelen, verschillende risico’s en 

onzekerheden inhouden met betrekking tot AB InBev, en afhangen van vele factoren, waarvan sommige buiten de controle van AB 

InBev liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico’s en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten in belangrijke 

mate kunnen verschillen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de effecten van de COVID-19-pandemie en onzekerheden over 

haar impact en duur, en de risico’s en onzekerheden met betrekking tot Anheuser-Busch InBev die beschreven worden onder Item 

3.D van AB InBevs jaarverslag op formulier 20-F (“Form 20-F”), dat ingediend werd bij de US Securities and Exchange Commission 

("SEC") op 24 maart 2020. Veel van deze risico's en onzekerheden worden en zullen worden verergerd door de COVID-19-pandemie 

en enige verslechtering van de globale bedrijfs- en economische omstandigheden die eruit volgen. Andere onbekende of 

onvoorspelbare factoren zouden er kunnen voor zorgen dat de daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate verschillen van de 

resultaten weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. 

 

 

mailto:mariya.glukhova@ab-inbev.com
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De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samengelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, met 

inbegrip van AB InBevs meest recente Form 20-F en andere verslagen op Form 6-K, alsook alle andere documenten die AB InBev 

openbaar heeft gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden volledig bepaald door deze waarschuwingen 

en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen die AB InBev anticipeert, zullen worden 

gerealiseerd of, zelfs indien substantieel gerealiseerd, deze de verwachte gevolgen of effecten zullen hebben op AB InBev, haar 

activiteiten of operaties. Tenzij zoals vereist bij wet, wijst AB InBev elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen 

publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. 

 


