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Eerste uitgifte van langetermijnobligaties door de
Vrije Universiteit Brussel oogst succes
Op 23 oktober 2015 lanceerde de Vrije Universiteit Brussel haar eerste obligatieuitgifte in de vorm van een reeks thesauriebewijzen op lange termijn (“Medium
Term Notes”) via Belfius Bank.
De Vrije Universiteit Brussel heeft met haar eerste uitgifte 61,5 miljoen EUR opgehaald op de
kapitaalmarkt, met looptijden van 15 en 20 jaar, telkens met vaste jaarlijkse kapitaalaflossingen.
Ze heeft daartoe een thesauriebewijzenprogramma opgezet met een uitgifteplafond van 130
miljoen EUR.
Vanaf vandaag zijn de obligaties genoteerd op Alternext, de niet-gereglementeerde markt van
Brussel. Dit is een primeur voor een onderwijsinstelling in België. Bij deze gelegenheid heeft
Paul De Knop, rector van de Vrije Universiteit Brussel, de beurszitting van vandaag geopend op
uitnodiging en in aanwezigheid van de autoriteiten van Euronext Brussel en van Belfius Bank,
dat de transactie heeft gestructureerd.
Paul De Knop onderstreepte in zijn toespraak de grote belangstelling tegen interessante
voorwaarden vanwege de institutionele investeerders, zowel Belgisch als internationaal. “Een
groeiuniversiteit kan niet zonder dynamische externe investeerders. Een obligatie-uitgifte en
een notering op Alternext is voor de VUB dan ook een logische stap. Deze grote interesse van
investeerders bewijst overduidelijk de financiële aantrekkelijkheid van de Vrije Universiteit
Brussel en het vertrouwen van de beleggers in haar financiële gezondheid”, zo verklaarde hij.
De transactie werd uiteindelijk afgesloten op 61,5 miljoen EUR, hoger dan initieel gepland. Qua
looptijden kon de Vrije Universiteit Brussel door de grote interesse diversifiëren in looptijden,
met vaste jaarlijkse kapitaalaflossingen van 15 jaar en met een interessante coupon van 1,4%;
van 20 jaar met een coupon van 1,653% en van 20 jaar met een vlottende rentevoet van
Euribor 6m + 70 basispunten.
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Paul De Knop vestigde ook de aandacht op de beslissende rol van Belfius Bank in het succes
van deze uitgifte. De solide beleggersportefeuille, de expertise in de financiering van emittenten
uit de onderwijssector en de sterke proactieve aanpak van Belfius hebben sterk bijgedragen tot
de succesvolle afronding van deze transactie.
“Belfius, als bevoorrechte partner van emittenten uit de publieke sector is zeer verheugd en
vereerd dat het de VUB heeft kunnen begeleiden in de eerste stappen naar de kapitaalmarkten.
Belfius is dan ook zeer tevreden met de grote belangstelling en positieve feedback van
Belgische en internationale investeerders, waardoor de VUB obligaties met een kapitaalafbouw
heeft kunnen uitgeven in perfecte match met haar financieringsbehoeften”, onderstreepte Dirk
Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius.
De rector van de Vrije Universiteit Brussel benadrukte bovendien dat, dankzij de opgehaalde
geldmiddelen tegen lage kosten, de financiering verzekerd is van Project “XY”. Dit project omvat
niet alleen extra huisvesting voor studenten door het bouwen van 650 moderne
studentenkamers (20.400 m²), maar ook extra ruimte voor onderwijs (3.500 m²) en culturele
activiteiten (2.400 m²), dat alles op de campus Etterbeek. Project “XY” kadert in het ruimere
VUB2020-project, waarmee de Vrije Universiteit Brussel haar verdere groei optimaal kan
ondersteunen. Meer informatie over de investeringsplannen van de Vrije Universiteit Brussel
kan teruggevonden worden op de website http://www.vub.ac.be/2020/.
Een opmerkelijk track-record van Belfius voor de Debt Capital Markets
Als financiële partner bij uitstek begeleidt en ondersteunt Belfius Bank al meer dan 10 jaar
emittenten uit de publieke en semi-publieke sector bij hun financiering op de financiële markten,
zowel op korte als op lange termijn. Van alle (semi)overheidsinstellingen die op deze markten
actief zijn, doet meer dan 80 % een beroep op Belfius.
Sinds begin 2013 hebben 5 onderwijsinstellingen langlopende thesauriebewijzen, waarvan er 4
werden begeleid door Belfius. Daarnaast hebben in totaal 10 emittenten uit de onderwijssector
een thesauriebewijzenprogramma bij Belfius om over een kader te beschikken waardoor ze
zowel lang- als kortlopende thesauriebewijzen kunnen uitgeven.
Vandaag beschikken in totaal 11 onderwijsinstellingen over een thesauriebewijzenprogramma
voor een totaal uitstaand bedrag (eind oktober 2015) aan thesauriebewijzen van 151 miljoen
EUR. Bijna 85% daarvan, namelijk 128 miljoen EUR, werd via Belfius Bank in de markt
geplaatst. Met deze transactie herbevestigt Belfius Bank zijn markleiderschap in België inzake
Debt Capital Markets.
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