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Bekaert obligatie-uitgifte succesvol
Vervroegde afsluiting van de inschrijvingsperiode
Op 7 oktober 2020, kondigde Bekaert de lancering aan van een uitgifte van obligaties op 7 jaar voor een
maximumbedrag van € 200 miljoen (de “Obligaties”). De inschrijvingsperiode voor deze uitgifte begon op 9 oktober
2020.
Bekaert was in staat om het maximumbedrag van € 200 miljoen in één dag op te halen, en heeft, als gevolg, in
onderling overleg met BNP Paribas Fortis, ING en KBC, de joint lead managers, beslist de inschrijvingsperiode
vroegtijdig af te sluiten op 9 oktober om 17:30 uur.

Taoufiq Boussaid, CFO van Bekaert: “De snelle en succesvolle onderschrijving van de obligaties is een
signaal van het vertrouwen in de solide reputatie en sterkte van Bekaert. We danken onze beleggers voor dat
vertrouwen en zullen de inkomsten van de obligatielening aanwenden om onze gezonde balans en
schuldlooptijd verder te versterken”.

In het geval dat het totale bedrag van de inschrijvingen ontvangen door de participerende banken hoger is dan het
bedrag van de Obligaties dat hen werd toegewezen, zullen de inschrijvingen proportioneel worden verminderd, i.e.,
de inschrijvingen zullen proportioneel worden teruggeschroefd, met een toewijzing van een veelvoud van € 1 000,
en voor zover mogelijk (d.w.z. voor zover er niet meer beleggers dan Obligaties zijn), een minimum nominaal bedrag
van € 1 000, hetgeen het minimum inschrijvingsbedrag is voor beleggers. De inschrijvers kunnen verschillende
reductiepercentages toegepast zien, afhankelijk van de financiële tussenpersoon door wiens tussenkomst ze hebben
ingeschreven op de Obligaties. De inschrijvers zullen geïnformeerd worden omtrent het aantal Obligaties dat aan
hun toegewezen werd, zo snel mogelijk na dit persbericht.
75% van de Obligaties werd bij particuliere beleggers geplaatst en 25% van de Obligaties bij gekwalificeerde
beleggers. BNP Paribas Fortis plaatste 25%, ING 25% en KBC 25% van de Obligaties bij particuliere beleggers.
De Obligaties (ISIN BE0002735166) zullen worden uitgegeven op 23 oktober 2020 en zullen genoteerd worden op
de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De verwachte betaaldatum is 23 oktober 2020.
Meer informatie is beschikbaar in het persbericht van Bekaert van 7 oktober 2020 en in de Prospectus die
geraadpleegd kan worden op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(www.fsma.be/nl/prospectus-ems), op de website van Bekaert, onder de afdeling gericht aan beleggers
(https://www.bekaert.com/en/investors/financing/financial-instruments-bonds), op de website van BNP Paribas Fortis
(www.bnpparibasfortis.be/emissies), op de website van ING (www.ing.be/nl, ga naar “Retail - Beleggen –
Obligaties”), en op de website van KBC (www.kbc.be/bekaert). Het Prospectus is beschikbaar in het Nederlands en
het Engels, en een Franse samenvatting is ook beschikbaar.

Reclame
Dit persbericht is reclame voor de doeleinden van de Prospectusverordening.
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Bedrijfsprofiel
Bekaert (bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. We streven ernaar de
voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en -oplossingen door het voortdurend leveren van superieure waarde aan onze
klanten over de hele wereld. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België, stelt 28 000 medewerkers
tewerk, en realiseerde een gezamenlijke jaaromzet van € 5 miljard in 2019.

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. NV Bekaert SA is 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 bij enige andere toezichthoudende autoriteit van effecten van enige staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten, en
mogen niet op enige andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden aangeboden, verkocht of geleverd binnen de Verenigde Staten, behalve
krachtens een vrijstelling van, of in het kader van een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en de
toepasselijke wetten van de desbetreffende staat.
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 NV Bekaert SA. 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 de Prospectusverordening.
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