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Etex ondertekent een hernieuwbaar multi-valuta
kredietfaciliteit van 600 miljoen EUR
Brussel, 20 november 2018
BNP Paribas Fortis, ING Bank NV en KBC Bank NV werden gemandateerd door Etex NV (de “Onderneming” of
“Etex”) om in haar naam een hernieuwbaar multi-valuta kredietfaciliteit van 600 miljoen EUR (de “Faciliteit”)
te organiseren. De Faciliteit zal worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van de
herfinanciering van de bestaande faciliteit van 600 miljoen EUR die oorspronkelijk werd verkregen op 5 augustus
2011, zoals gewijzigd en aangepast in 2014.
De hernieuwbare kredietfaciliteit heeft een looptijd van 5 jaar en omvat twee verlengingsmogelijkheden van één
jaar. De transactie werd goed onthaald door de banken en behaalde een sterke overinschrijving. De ondertekening
vond plaats op 11 oktober 2018.
Het syndicaat bestaat uit 12 banken, waaronder één nieuwe bank in vergelijking met de bestaande faciliteit van
600 miljoen EUR van de Onderneming. De verdeling is als volgt:
Coördinerende bookrunning gemandateerde
hoofdbemiddelaars
• BNP Paribas Fortis SA/NV (Facility Agent)
• ING België NV
• KBC Bank NV
Bookrunning gemandateerde hoofdbemiddelaars
• Commerzbank Aktiengesellschaft, filiaal Luxemburg
• Crédit Agricole, Corporate and Investment Bank, filiaal
België
• Crédit Lyonnais SA
• HSBC Bank Plc
• Unicredit Bank Ag

Gemandateerde hoofdbemiddelaar
• Belfius Bank NV
Hoofdbemiddelaars
• Banco Santander SA, filiaal Parijs
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, filiaal België
• Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Over Etex
Etex is een Belgische industriële groep die bouwmaterialen produceert en verkoopt. De kernactiviteiten zijn:
• Etex Building Performance: gipsplaten, gips- en aanverwante producten, vezelcementplaten, passieve
brandbeveiliging en bijbehorende producten, en droogbouwoplossingen;
• Etex Façade: gevelbekleding in vezelcement voor residentiële en architecturale toepassingen;
• Etex Industry: hoogperformante thermische isolatie en brandbeveiliging voor industriële spelers,
zoals de olie- en gasindustrie;
• Etex Roofing: daksystemen, leien, dakpannen en golfplaten, en andere dakcomponenten.
Met ongeveer 15.000 medewerkers in 107 productievestigingen verspreid over 42 landen, en een jaaromzet van bijna
3 miljard euro, is Etex een wereldspeler op het vlak van duurzame bouwmaterialen en -oplossingen. In België heeft Etex
naast haar hoofdzetel 3 productiesites en 2 R&D-centra. Meer informatie is beschikbaar op www.etexgroup.com.
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