
 

 

 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

Persbericht 
       Brussel / 30 november 2016 / 13u00 CET 

ab-inbev.com 

NIET VOOR BEKENDMAKING, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE GEHEEL OF GEDEELTELJK IN, 
NAAR OF VANUIT ENIGE ANDER RECHTSGEBIED WAARIN DIT EEN SCHENDING VAN DE 
RELEVANTE WETTEN OF REGELGEVINGEN VAN ZULK RECHTSGEBIED ZOU UITMAKEN. 

 

Anheuser-Busch InBev kondigt 
Resultaten aan van Vroege 

Aanbiedingen en Instemmingen met 
betrekking tot de Omruilbiedingen op 

USD Obligaties 
 

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

kondigde vandaag aan dat op 29 november 2016 (de "Vroege Deelnemingsdatum") om 17u00 (uur in 

New York), de totale bedragen in hoofdsom hieronder opgesomd van de zeven series van obligaties, 

elk uitgegeven door één van SABMiller Limited (voorheen SABMiller plc), SABMiller Holdings Inc. 

(“Holdings”) of FBG Finance Pty Ltd (voorheen FBG Finance Limited) (tesamen, “SABMiller”) 

(gezamenlijk, de "SABMiller Obligaties"), geldig aangeboden zijn geweest en niet werden 

teruggetrokken in verband met AB InBev's eerder aangekondigde biedingen om alle geldig 

aangeboden en aanvaarde SABMiller Obligaties van elke dergelijke serie om te ruilen voor nieuwe 

obligaties uitgegeven door Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (de “Emittent”) (gezamenlijk, de 

"AB InBev Obligaties"), en het daarmee verband houdende verzoek tot instemmingen om de 

obligatiedocumenten inzake de SABMiller Obligaties te wijzigen. Een Registratieverklaring op 

Formulier F-4 (Dossiernr. 333-214581) (de “Registratieverklaring”) met betrekking tot de uitgifte van 

de AB InBev Obligaties werd ingediend bij de Securities and Exchange Commission (“SEC”) op 14 

november 2016 maar werd nog niet van kracht verklaard. 
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Series van SABMiller 

Obligaties Aangeboden voor 

Ruil CUSIP/ISIN Nr. 

Totaalbedrag in Hoofdsom 

van Aangeboden en 

Ontvangen Instemmingen op 

de Vroege Deelnemingsdatum 

Percentage van de Totale 

Uitstaande Hoofdsom van 

dergelijke Series SABMiller 

Obligaties dat werd 

Aangeboden en dat 

Instemt 

    

6,50% Obligaties met vervaldag 

2018 

G77395 AF1 

78572M AF2 

USG77395AF14 

US78572MAF23 

 

$626.658.000 89,52% 

2,200% Vastrentende Obligaties 

met vervaldag 2018 

78573A AE0 

U7787R AF8 

US78573AAE01 

USU7787RAF83 

 

$639.715.000 85,30% 

Obligaties met Variabele Rente 

met vervaldag 2018 

78573A AG5 

U7787R AG6 

US78573AAG58 

USU77 87RAG66 

 

$307.655.000 87,90% 

3,750% Obligaties met 

vervaldag 2022 

78573A AA8 

U7787R AA9 

US78573AAA88 

USU7787RAA96 

 

$2.336.267.000 93,45% 

6,625% Gegarandeerde 

Obligaties met vervaldag 2033 

78572MAA3 

G77395AA2 

US78572MAA36 

USG77395AA27 

 

$298.300.000 99,43% 

5,875% Obligaties met 

vervaldag 2035 

Q3748T AC3 

30239X AD9 

USQ3748TAC38 

US30239XAD93 

 

$300.000.000 100,00% 

4,950% Obligaties met 

vervaldag 2042 

78573A AC4 

U7787R AC5 

US78573AAC45 

USU7787RAC52 

$1.488.530.000 99,24% 
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De omruilbiedingen en de verzoeken tot instemming (tesamen, de “Omruilbiedingen”) namen een 

aanvang op 14 november 2016 en zullen op 13 december 2016 om 23u59 (uur in New York) aflopen 

(de “Afloopdatum”), behalve indien verlengd of beëindigd. De AB InBev Obligaties worden verwacht 

prompt uitgegeven te worden op of rond de derde werkdag na de Afloopdatum (de 

“Vereffeningsdatum”).  

De dealer managers voor de Omruilbiedingen in verband met de SABMiller Obligaties zijn: 

BofA Merrill Lynch 
 

214 North Tryon Street, 14th Floor 
Charlotte, North Carolina 28255 

U.S.A. 
 

Attentie: Liability Management 
Group 

 
Per telefoon: 

+1 (888) 292-0070 (gratis) 
+1 (980) 683 – 3215 (betalend) 

Citigroup Global Markets, Inc. 
 

390 Greenwich Street, 1st Floor 
New York, NY 10013 

U.S.A. 
 

Attentie: Liability Management 
Group 

 
Per telefoon: 

+1 (800) 558-3745 (gratis) 
+1 (212) 723-6106 (betalend) 

Deutsche Bank Securities Inc. 
 

60 Wall Street 
New York, NY 10005 

U.S.A. 
 

Attentie: Liability Management 
Group 

 
Per telefoon: 

+1 (866) 627-0391 (gratis) 
+1 (212) 250-2955 (betalend) 

 

De omruil en informatieagent voor de Omruilbiedingen in verband met de SABMiller Obligaties is: 

 

 

Per telefoon: 

Banken en makelaars op betalend 

nummer: 

+1 (212) 430-3774 

Alle anderen, gelieve gratis te 

bellen: 

+1 (866) 470-3900 

Global Bondholder Services 

Corporation 

Per e-mail: 

contact@gbsc-usa.com  

 

 

Per post of drager: 

65 Broadway—Suite 404 

New York, New York 10006 

ATTN: Corporate Actions 

 

De Omruilbiedingen worden gedaan op basis van de bepalingen en voorwaarden opgenomen in AB 

InBevs prospectus van 14 november 2016 (het “Prospectus”), dat deel uitmaakt van de 

Registratieverklaring. Aangeboden SABMiller Obligaties, en verbonden instemmingen, kunnen geldig 

teruggetrokken worden op enig moment vóór de Afloopdatum en AB InBev mag op elk moment voor 

welke reden dan ook de Omruilbiedingen beëindigen of intrekken. 

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een aanzet tot aanbod om enige van de hierin 

beschreven effecten te kopen en is geen verzoek tot de daarmee verband houdende instemmingen. 

De Omruilbiedingen mogen enkel gedaan worden overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden 

mailto:contact@gbsc-usa.com
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van het Prospectus en de andere daarmee verbonden materialen. Een Registratieverklaring met 

betrekking tot de AB InBev Obligaties werd ingediend bij de SEC maar is nog niet van kracht 

geworden. De AB InBev Obligaties mogen niet verkocht worden, noch mogen aanbiedingen tot kopen 

aanvaard worden, vóór het tijdstip waarop de Registratieverklaring van kracht wordt verklaard door de 

SEC. 

Houders van effecten worden aangemaand om de materialen met betrekking tot de omruilbiedingen, 

wanneer beschikbaar, te lezen, met inbegrip van de registratieverklaring op Formulier F-4 ingediend 

bij de SEC, zoals aangepast van tijd tot tijd, het daarmee verband houdend prospectus, en de andere 

materialen met betrekking tot de voorgestelde omruilbieding ingediend bij de SEC, aangezien zij 

belangrijke informatie bevatten. Deze en andere documenten met betrekking tot het voorgestelde 

omruilbod kunnen, wanneer ingediend bij de SEC, bekomen worden zonder kosten op de website van 

de SEC op www.sec.gov, of kunnen, nadat het omruilbod begonnen is, zonder kosten bekomen 

worden  bij de Emittent, op schriftelijk verzoek of per telefoon op +1-212-573-4365. Een kopie van het 

prospectus voor de omruilbiedingen, wanneer opgemaakt, zal eveneens beschikbaar zijn, zonder 

kosten.  

Er zal geen verkoop zijn van deze obligaties in enige staat of andere jurisdictie waarin een dergelijk 

aanbod, aanzet of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de 

financiële regelgeving van zulke staat of jurisdictie. 

Een aanbod van de AB InBev Obligaties dat gedaan wordt aan de houders van de SABMiller 

Obligaties die gevestigd zijn in of ingezetene zijn van een Lidstaat van de Europese Economische 

Ruimte die Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd (de “Prospectusrichtlijn”) heeft omgezet, zal gericht 

worden aan houders die gekwalificeerde investeerders zijn zoals gedefinieerd in de 

Prospectusrichtlijn. Een houder die geen gekwalificeerde investeerder is, zal geen mogelijkheid 

hebben om deel te nemen aan de omruilbiedingen. 

In het Verenigd Koninkrijk wordt deze aankondiging enkel gecommuniceerd aan, en enige materialen 

met betrekking tot de Omruilbiedingen worden enkel verspreid onder en zijn enkel gericht aan (i) 

personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) professionele investeerders die vallen onder artikel 

19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals 

gewijzigd ( de “Order”), of (iii) entiteiten met hoge nettowaarde die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) 

van de Order (naar alle dergelijke personen wordt gezamenlijk verwezen als “relevante personen”) of 

aan elke andere persoon aan wie dit persbericht geldig gecommuniceerd mag worden in 

omstandigheden waar sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 niet van toepassing 

is. Enige investering of investeringsactiviteit waarop deze aankondiging betrekking heeft, is enkel 
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beschikbaar voor, en zal enkel worden aangegaan met, relevante personen. Elke persoon die geen 

relevante persoon is, mag niet handelen op basis van of zich baseren op dit document of enige 

inhoud ervan. 

 

In Australië wordt dit persbericht afgeleverd door FBG Finance Pty Ltd (voorheen FBG Finance 

Limited) en FBG Treasury (Aust.) Pty Ltd (ABN 80 006 865 738), waarvan geen van beiden een 

Australische vergunning voor financiële diensten heeft en niet vereist is deze te hebben. In de mate 

dat dit persbericht enig financieel productadvies (voor de doeleinden van de Australische 

Corporations Act 2001 (Cth)) bevat, is dit enkel algemeen advies en werd dit opgesteld zonder 

rekening te houden met de doelstellingen, financiële situatie en noden van investeerders.  Vooraleer 

te handelen op basis van enig dergelijk advies moeten investeerders overwegen of het advies 

geschikt is voor hun omstandigheden. Waar beschikbaar moeten investeerders hiervan een kopie 

verkrijgen, en deze overwegen, en enige andere relevante documentatie die bekend gemaakt is, 

vooraleer een beslissing te nemen een financieel product te verwerven. Er is geen cooling-off regime 

beschikbaar in verband met het aanbod.  

_________________________________________________________ 

Contacten 

 
Media 

   

 
Investeerders 
 

Marianne Amssoms 
Tel: +1-212-573-9281 
E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com    

Graham Staley 
Tel: +1-212-573-4365 
E-mail: graham.staley@ab-inbev.com 

 
Karen Couck 
Tel: +1-212-573-9283 
E-mail: karen.couck@ab-inbev.com 
 
Kathleen Van Boxelaer 
Tel: +32-16-27-68-23 
E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com  

   

 
Heiko Vulsieck 
Tel: +32-16-27-68-88 
E-mail: heiko.vulsieck@ab-inbev.com 
 
Lauren Abbott 
Tel: +1-212-573-9287 
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com 
 

 
 

 

Investeerders in Vastrentende Effecten  
 
Gabriel Ventura 
Tel: +1-212-478-7031 
E-mail: gabriel.ventura@ab-inbev.com 
 

____ 

  

mailto:marianne.amssoms@ab-inbev.com
mailto:graham.staley@ab-inbev.com
mailto:karen.couck@ab-inbev.com
mailto:heiko.vulsieck@ab-inbev.com
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____________________________________________________ 

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 400 biermerken omvat de 
wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; de multi-nationale merken Beck’s®, 
Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden®; Leffe® en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud 
Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, 
Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® 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 de Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de 
gold rush in Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. Geografisch gediversifieerd 
met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten benutten we de 
collectieve sterkte van ongeveer 200 000 medewerkers in meer dan 50 landen wereldwijd. In 2015 
realiseerde AB InBev op een gecombineerde pro forma basis 55,5 miljard USD aan opbrengsten 
(exclusief joint-ventures en geassocieerde ondernemingen).  

Een Engelse, Franse en Nederlandse versie van dit persbericht zal beschikbaar zijn op www.ab-inbev.com.  

_________________________________________________________ 

Toekomstgerichte verklaringen 

Dit persbericht 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 met 
betrekking tot de Combinatie en andere verklaringen andere dan historische feiten. Toekomstgerichte 
verklaringen omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten zoals “zal”, “kan”, “zou”, “geloven”, 
“van plan zijn”, “verwacht”, “anticipeert”, “beoogt”, “schat”, “waarschijnlijk”, “voorziet” 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, 
onder andere, de vervulling van de voorwaarden met betrekking tot de hierin beschreven transacties, 
de mogelijkheid om regulatoire goedkeuringen met betrekking tot de transacties te bekomen en de 
mogelijkheid om de voorwaarden te vervullen die vereist zijn om dergelijke goedkeuring te krijgen, en 
de risico’s met betrekking tot AB InBev die beschreven worden onder Item 3.D van het jaarverslag 
van AB InBev op formulier 20-F (“Form 20-F”), dat ingediend werd bij de US Securities and Exchange 
Commission (“SEC”) op 14 maart 2016, de voornaamste risico’s die beschreven worden op pagina’s 
16 en 17 van het Jaarverslag en de Rekeningen van SABMiller Limited (voorheen SABMiller plc) voor 
het jaar eindigend op 31 maart 2016, en de risico's die beschreven worden onder "Risicofcactoren" in 

file:///C:/Users/VANBOXKA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/84PMSP7P/www.ab-inbev.com
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de Registratieverklaring van AB InBev op formulier F-4, dat ingediend werd bij de SEC op 26 
augustus 2016. 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. Er kan geen zekerheid gegeven worden dat de voorgestelde 
transacties voltooid zullen worden conform de hierin beschreven voorwaarden of überhaupt voltooid 
zullen worden. 

De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samengelezen met de andere waarschuwingen 
vervat in andere documenten, met inbegrip van de meest recente Form 20-F van AB InBev, verslagen 
op Form 6-K, AB InBevs Registratieverklaring op Form F-4 en alle andere documenten die AB InBev 
of SABMiller Limited (voorheen SABMiller plc) openbaar hebben 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. 


