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EAGLESTONE GROUP LANCEERT ZIJN EERSTE GROENE OBLIGATIE IN 

BELGIË. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

De Eaglestone Group lanceert vandaag een obligatie-uitgifte op 4 jaar voor een totaalbedrag van 
minimaal EUR 25.000.000 en maximaal EUR 40.000.000 (de "Obligaties"). De Obligaties zullen 
worden uitgegeven in de vorm van een openbaar aanbod in België dat openstaat voor particuliere 
beleggers en, tot op zekere hoogte, voor gekwalificeerde beleggers. De Obligaties zullen worden 
genoteerd op Euronext Growth Brussels. 
 
 
Als speler die zich inzet voor de ontwikkeling van meer duurzame steden, bevestigt Eaglestone Group 
zijn financiële strategie om zijn financieringsbronnen te diversifiëren (d.w.z. door zich te richten op 
particuliere beleggers) en zijn vastberadenheid om zijn vastgoedportefeuille in België, Frankrijk en 
Luxemburg te blijven uitbreiden. 
 

   

 



   

 

   

 

Met de opbrengst van deze emissie zullen groene projecten worden gefinancierd of geherfinancierd, 
die bijdragen aan de ESG-strategie van Eaglestone, waarmee de sterke betrokkenheid van de groep 
bij sociale en milieuverantwoordelijkheid wordt bevestigd. 
 
Daartoe heeft de groep zich verbonden tot een protocol voor milieufinanciering, het "Green Finance 
Framework", dat een reeks subsidiabiliteitscriteria bevat. ISS ESG (een onafhankelijk wereldwijd 
rating- en adviesbureau op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur) heeft op 13 september 
2022 een second party opinion uitgebracht over de duurzaamheidsreferenties en het beheer van de 
financieringsinstrumenten als belegging met betrekking tot relevante milieu- en sociale 
doelstellingen. (de "ISS ESG Opinion") en bevestigde de afstemming van het groene 
financieringskader van de Emittent op de vier kerncomponenten van de ICMA Green Bond Principles 
(versie 2021) en de LMA Green Loan Principles (versie 2021). In het ESG-advies van ISS is de 
afstemming op andere richtsnoeren, voorschriften of beginselen, zoals de EU-taxonomie, niet in 
overweging genomen of bevestigd. 
 
Gaétan Clermont, co-CEO en aandeelhouder van Eaglestone Group verklaart: "Deze groene 
financiering past perfect in het duurzaamheidsbeleid dat de groep al enkele jaren voert.  De activa 
die zullen worden gefinancierd, zullen bijdragen tot het succes van de ontwikkelingsstrategie van 
onze groep en tot de verwezenlijking van onze doelstellingen". 
 
De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,625% van de nominale waarde van de Obligaties, met een 
jaarlijks te betalen bruto coupon van 5,50%. Het bruto actuarieel rendement op basis van de 
uitgifteprijs zal 5,041% bedragen, terwijl het netto actuarieel rendement (d.w.z. het bruto rendement 
minus de 30% bronbelasting) 3,409% zal bedragen. 
 
De netto opbrengst van de uitgifte van de Obligaties zal naar verwachting EUR 39.556.300 bedragen, 
na aftrek van kosten en uitgaven (ingeval het totale nominale bedrag van de uitgifte van de 
Obligaties EUR 40.000.000 bedraagt). 
De obligaties vallen onder het Belgische recht en zijn op de vervaldag, d.w.z. op 7 oktober 2026, 
terugbetaalbaar tegen 100% van hun nominale waarde. 
De nominale waarde van elke Obligatie is EUR 1.000 en het minimale inschrijvingsbedrag is eveneens 
EUR 1.000. 
 
De inschrijvingsperiode zal geopend zijn van 26 september 2022 (9.00 uur) tot 30 september 2022 
(17.30 uur) onder voorbehoud van vervroegde afsluiting vanaf 26 september 2022 om 17.30 uur (zie 
pagina's 127-128 van het deel "Inschrijving en verkoop" van het Prospectus). De betalingsdatum voor 
de obligaties is 7 oktober 2022. Particuliere beleggers worden aangemoedigd om in te schrijven op 
de Obligaties op de eerste werkdag van de inschrijvingsperiode vóór 17.30 uur (Brusselse tijd). 
 
BELFIUS treedt op als Sole Manager en is aangesteld als agent voor de uitgifte en plaatsing van de 
Obligaties. 
 
Om in te schrijven op de Obligaties of om informatie te verkrijgen, kunnen beleggers contact 
opnemen met BELFIUS (tel. +32 (0)2 222 12 01 of +32 (0)2 222 12 02 of weblink 
www.belfius.be/obligation-eaglestone-2022). 
  
Het Prospectus kan worden geraadpleegd op de websites van de Beurs van Luxemburg 
(www.bourse.lu) (naast de publicatie op de website van de emittent en de website van Belfius 
https://eaglestone.group/investors/ en www.belfius.be/obligation-eaglestone-2022). 
 
Een papieren exemplaar van het Prospectus is ook gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel 
van de Emittent, gevestigd te Rue Goethe 40 - L-1637 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. 



   

 

   

 

 

Disclaimer: Deze Obligaties zijn ongedekte en niet-gegarandeerde schuldbewijzen. Een belegging in de 

Obligaties houdt risico's in. Door in te schrijven op de Obligaties lenen beleggers geld aan de Emittent, die zich 
ertoe verbindt jaarlijks rente te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de Vervaldag. In geval van 
faillissement of wanbetaling van de Emittent is het mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij recht 
hebben niet terugkrijgen en hun belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor 
beleggers die in staat zijn de rentevoeten te beoordelen in het licht van hun financiële kennis en ervaring. Een 
beleggingsbeslissing dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het Prospectus. Alvorens een 
beleggingsbeslissing te nemen, dienen beleggers het Prospectus in zijn geheel te lezen (zie "Risicofactoren" op 
pagina's 10 en volgende van het Prospectus), met inbegrip van de risicofactor "Het is mogelijk dat de toewijzing 
van opbrengsten aan in aanmerking komende activa door de Emittent niet voldoet aan de verwachtingen van 
de beleggers (met inbegrip van eventuele groene of duurzame prestatiedoelstellingen) en mogelijk niet in 
overeenstemming is met toekomstige richtlijnen en/of regelgevende of wetgevende criteria, hetgeen de 
waarde van de Obligaties negatief zou kunnen beïnvloeden". In het bijzonder moeten beleggers zich ervan 
bewust zijn dat het verzuim van de Emittent om de opbrengsten van de Obligaties toe te passen op in 
aanmerking komende activa of om een toewijzings- of effectrapport te verstrekken, geen Wanprestatie vormt. 
Elke potentiële belegger moet zorgvuldig overwegen of het passend is voor die belegger om in de Obligaties te 
beleggen, rekening houdend met de kennis en ervaring van die belegger en moet, indien nodig, professioneel 
advies inwinnen. 

 

 
OVER EAGLESTONE GROEP 
  
Eaglestone Group is een in België, Luxemburg en Frankrijk actieve vastgoedontwikkelings- en 
investeringsmaatschappij.  
De groep staat bekend om de architectonische en technische kwaliteit van haar projecten en legt zich 
toe op de verfraaiing van de bestaande omgeving door de ontwikkeling van doordachte 
stadsprojecten met een unieke identiteit. Aansluitend bij de waarden die de groep uitdraagt, 
hanteren alle projecten van Eaglestone een sterke milieubewuste aanpak die in het bijzonder focust 
op koolstofneutraliteit, maar ook op het welzijn en het comfort van de gebruikers door het behalen 
van internationale certificeringen.  
 
De Groep heeft momenteel een portefeuille van 115 projecten in de segmenten woningen, kantoren, 
studentenhuisvesting en hotels, goed voor 870 000m² in eigendom en in aanbouw. 
 
Voor meer informatie: www.eaglestone.group 
 

 VOOR MEER INFORMATIE 
  
 Gaétan CLERMONT - co-CEO et actionnaire Eaglestone Group 
gaetan.clermont@eaglestone.group  
 
Pierre-Damien LEFEBVRE – CFO Eaglestone Group 
pierre-damien.lefebvre@eaglestone.group 
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KLACHTENAFDELING 
 
Heb je een klacht? Neem eerst contact op met uw kantoor, uw financieel adviseur of stuur een e-mail 
naar complaints@belfius.be. 
  
Niet tevreden met het antwoord? Neem contact op met Belfius Bank NV, Onderhandeling (perceel 
nr. 7913), Charles Rogierplein 11, 1210 Brussel of stuur een e-mail naar negotiation@belfius.be.  
U vindt niet onmiddellijk een oplossing na contact met de bovengenoemde diensten? Neem contact 
op met de Financiële Ombudsman, Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel 
(www.ombudsfin.be). 
 
*** 
DISCLAIMER  
DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN DE VERENIGDE 
STATEN OF IN ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR EEN DERGELIJKE VERSPREIDING KRACHTENS DE 
TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN IS.  
 
Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop van of inschrijving op effecten (met inbegrip van de Obligaties), of een 
uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op dergelijke effecten, en de effecten (met 
inbegrip van de Obligaties) mogen niet worden verkocht of waarop niet mag worden ingeschreven in enig rechtsgebied 
waar een dergelijk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving onwettig zou zijn zonder voorafgaande inschrijving of 
kwalificatie onder de financiële wetgeving van dat rechtsgebied.  
 
De uitgifte, inschrijving of aankoop van effecten (met inbegrip van de Obligaties) is onderworpen aan specifieke wettelijke 
of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Eaglestone Group is niet verantwoordelijk voor enige schending 
van deze beperkingen door een persoon.  
 
De in dit document bedoelde effecten zullen niet openbaar worden aangeboden in de Verenigde Staten. De effecten 
waarnaar in dit document wordt verwezen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd krachtens de U.S. Securities Act van 
1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), of bij enige andere regelgevende instantie voor effecten van enige staat of ander 
rechtsgebied van de Verenigde Staten, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins geleverd, direct of 
indirect, in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan de 
registratievereisten van de Securities Act en toepasselijke staatswetten. De Obligaties zijn niet goedgekeurd of afgekeurd 
door de SEC, enige andere effectenregulator of enige andere Amerikaanse regelgevende autoriteit, en deze autoriteiten 
hebben de geschiktheid van dit voorgestelde aanbod of de geschiktheid of nauwkeurigheid van dit document niet 
beoordeeld. Elke bewering van het tegendeel is een strafbaar feit in de Verenigde Staten. 

 
 


