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Anheuser-Busch InBev zal Drie Series 
Senior Obligaties met vervaldatum in 2017 

terugbetalen 
 

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

kondigde vandaag aan dat AB InBev en haar 100% dochtervennootschappen, Anheuser-Busch InBev 

Finance Inc. (“ABIFI”) en SABMiller Holdings Inc. (“Holdings”, en tesamen met AB InBev en ABIFI, de 

“Emittenten”), hun respectievelijke opties zullen uitoefenen om het uitstaand bedrag in hoofdsom van de 

volgende series van obligaties volledig terug te betalen op 9 december 2016 (de “Terugbetalingsdatum”): 

 

Totaal bedrag 

in hoofdsom 

(miljoen) 

Titel van de Serie 

Obligaties 

(tesamen, de 

“Obligaties”) Emittent CUSIP of ISIN Code 

USD 1 200 
1,125% Obligaties 

met vervaldag 2017 

Anheuser-Busch InBev 

Finance Inc. 
03524B AC0 

USD 2 000 
2,450% Obligaties 

met vervaldag 2017 
SABMiller Holdings Inc. 

U7787R AB7 

78573A AB6 

EUR 600 
8,625% Obligaties 

met vervaldag 2017 

Anheuser-Busch InBev 

SA/NV 
BE0934985020 

 

De Obligaties zullen terugbetaald worden overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de 

toepasselijke Obligaties en, zoals van toepassing, de Indenture van 17 januari 2013 door, en tussen 

ABIFI, AB InBev, de dochterondernemingen-garanten daarin vermeld en The Bank of New York Mellon 

Trust Company, N.A. als trustee, de Fiscal and Paying Agency Agreement, van 17 januari 2012, door en 

tussen Holdings, SABMiller Limited (voorheen SABMiller plc), als garant, en The Bank of New York 

Mellon als fiscal agent en paying agent in London, en als principal paying agent, registrar en transfer 

NIET VOOR BEKENDMAKING, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN OF VANUIT ENIGE JURISDICTIE WAAR DIT 
EEN SCHENDING VAN DE RELEVANTE WETTEN OF REGELGEVING VAN DIE JURISDICTIE ZOU VORMEN. 
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agent, of de Domiciliebank, en de Belgische paying agency agreement van 16 januari 2009 door en 

tussen AB InBev, de dochterondernemingen-garanten daarin vermeld en BNP Paribas Fortis SA/NV als 

domiciliebank, Belgische paying agent en calculation agent (tesamen, de "Obligatiedocumenten"). 

Begrippen met een hoofdletter die hierin gebruikt worden maar niet anders gedefinieerd zijn zullen de 

betekenis hebben die aan die begrippen wordt gegeven in het relevante Obligatiedocument. 

De 1,125% Obligaties met vervaldag 2017 (de "1,125% Obligaties") en de 2,450% Obligaties met 

vervaldag 2017 (de "2,450% Obligaties" en, tesamen, de "USD Obligaties") zullen volledig terugbetaald 

worden op de Terugbetalingsdatum aan een terugbetalingsprijs met geheelmaking voor een bedrag gelijk 

aan het hoogste van (i) 100% van het totaalbedrag in hoofdsom van de Obligaties en (ii) zoals bepaald 

door de Onafhankelijke Investeringsbankier, de som van de contante waardes van de overblijvende 

geplande betalingen van hoofdsom en interest met betrekking tot de terug te betalen Obligaties (exclusief 

het deel van dergelijke betalingen van interest die is aangegroeid tot de Terugbetalingsdatum) 

verdisconteerd tot de Terugbetalingsdatum op halfjaarlijkse basis (uitgaande van een jaar van 360 dagen 

bestaande uit twaalf maanden van 30 dagen) aan de Schatkistrentevoet (zoals gedefinieerd in het 

toepasselijke Obligatiedocument), plus 5 basispunten voor de 1,125% Obligaties of plus 25 basispunten 

voor de 2,450% Obligaties (de "USD Terugbetalingsprijs"), plus, in elk geval aangegroeide en niet-

betaalde interest op het bedrag in hoofdsom dat wordt terugbetaald tot, maar niet met inbegrip van, de 

Terugbetalingsdatum. 

De 8,625% Obligaties met vervaldag 2017 (de "EUR Obligaties") zullen volledig terugbetaald worden op  

9 december 2016 aan een terugbetalingsprijs met geheelmaking gelijk aan de som, zoals bepaald door 

de calculation agent, van de contante waardes van de overblijvende geplande betalingen van hoofdsom 

en interest met betrekking tot de terug te betalen Obligaties (exclusief het deel van dergelijke betalingen 

van interest die is aangegroeid tot de Terugbetalingsdatum) verdisconteerd tot de Optionele 

Terugbetalingsdatum op een jaarlijkse basis (uitgaande van een jaar van 360 dagen) aan de 

Referentievoet (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) plus 85 basispunten (de "EUR 

Terugbetalingsprijs"). 

Op de Terugbetalingsdatum (i) zullen de Obligaties niet langer geacht worden uitstaand te zijn, (ii) zullen 

de USD Terugbetalingsprijs en de EUR Terugbetalingsprijs verschuldigd en betaalbaar worden op 

respectievelijk de USD Obligaties en de EUR Obligaties, en, (iii) behalve indien de Vennootschap in 

gebreke blijft betreffende het betalen van de USD Terugbetalingsprijs of de EUR Terugbetalingsprijs, 
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zoals van toepassing, zal interest op de Obligaties die terugbetaald worden ophouden aan te groeien op 

en na de Terugbetalingsdatum.  

De trustee, de fiscal en paying agent en de domiciliebank maken aan de geregistreerde houders van de 

Obligaties de kennisgevingen van terugbetaling van de Emittenten over die de informatie bevat die 

vereist is door de voorwaarden en bepalingen van de Obligaties en de toepasselijke 

Obligatiedocumenten. 

Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop van enige effecten of een verzoek tot aanbod om enige 

effecten te kopen noch zal er enige verkoop van deze effecten zijn in enige staat of andere jurisdictie 

waar dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettelijk zou zijn voorafgaand aan de registratie of 

kwalificatie onder de effectenwetgeving van enig dergelijke staat of andere jurisdictie.  

Een Engelse, Franse en Nederlandse versie van dit persbericht zal beschikbaar zijn op 

www.ab-inbev.com. 

 

 

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).  

 
Bezoek ons op www.ab-inbev.com.  
Like ons op www.facebook.com/abinbev.  
Volg ons op twitter.com/abinbevnews. 
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Contactpersonen 

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

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

 

Opmerkingen 

Forward Looking Statements 

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 risicos 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 
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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 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 InBev’s 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. 


