
 

 

 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

Persbericht 

Brussel / 2 mei 2017 / 22u CET 

ab-inbev.com 

 

Openbaarmaking van Gegevens van 
Publiek Verhandelde Obligaties 

conform de U.S. Treasury Regulations 
Afdeling 1.1273-2(f)(9) 

 

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

Omruilbieding Hoge Rente,  6 april 2017 & 20 april 2017 

Op 6 april 2017 heeft Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (de “Emittent”) de serie van obligaties 

uitgegeven (de "Obligaties") zoals hieronder aangegeven, welke serie de Emittent heropende voor 

een bijkomende uitgifte op 20 april 2017. De Obligaties uitgegeven op 6 april 2017 en 20 april 2017 

zijn volledig onderling vervangbaar en maken een enkele serie uit voor doeleinden van de U.S. 

federale inkomstenbelasting. De Emittent heeft vastgesteld dat de Obligaties worden "verhandeld op 

een gevestigde effectenmarkt" conform de betekenis van de U.S. Treasury Regulations Afdeling 

1.1273-2(f)(9). Met betrekking tot schuldinstrumenten "verhandeld op een gevestigde effectenmarkt" 

zal de uitgifteprijs voor U.S. federale inkomstenbelastingdoeleinden gelijk zijn aan de reële 

marktwaarde van de schuldinstrumenten op de datum van uitgifte. De Emittent heeft bepaald dat de 

uitgifteprijs van de Obligaties (uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde) is zoals 

hieronder aangegeven en de Emittent heeft bepaald dat elke dergelijke uitgifteprijs gelijk is aan de 

slotkoers van de Obligaties op 7 april 2017, vermeerderd met de verworven interesten.  

Titel van de Serie van 
Obligaties CUSIP Nummers 

Reële Marktwaarde / 
Uitgifteprijs 

4.439% Notes due 2048 035240 AH3 

U03597 AQ1 

101.162 

Beleggers worden aangespoord om hun eigen belastingadviseurs te raadplegen met betrekking tot 

hun welbepaalde gevolgen aangaande de Obligaties. 

  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 

Persbericht 

Brussel / 2 mei 2017 / 22u CET 

ab-inbev.com 

________________________________________________________ 

Contact 

 
Media    

 
Investeerders 

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

 
Henry Rudd 
Tel: +1-212-503-2890 
E-mail: henry.rudd@ab-inbev.com 

 
Kathleen Van Boxelaer 
Tel: +32-16-27-68-23 
E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com  

   

 
Mariusz Jamka 
Tel: +32-16-27-68-88 
E-mail: mariusz.jamka@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 
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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 500 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 2016 
bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 45,5 miljard USD (exclusief joint-ventures en 
geassocieerde ondernemingen). 


