Brussel / 18 februari 2021 / 7.00 am CET

Anheuser-Busch InBev kondigt hernieuwbare
kredietfaciliteit gelieerd aan duurzaamheid ten bedrage
van 10,1 miljard USD aan
Eerste participatie in de Duurzame Financiële Markt met grootste hernieuwbare kredietfaciliteit gelieerd aan
duurzaamheid ooit; eerste bij een beursgenoteerd bedrijf in de sector van alcoholische dranken.

Brussel — 18 februari 2021 — Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB)
(JSE: ANH) kondigde vandaag de succesvolle ondertekening aan van een nieuwe hernieuwbare kredietfaciliteit gelieerd
aan duurzaamheid (“SLL RCF”) ten bedrage van 10,1 miljard USD, die onze bestaande hernieuwbare kredietfaciliteit
ten bedrage van 9,0 miljard USD vervangt.
Deze belangrijke faciliteit is de grootste SLL RCF in de geschiedenis1 en de eerste gesyndiceerde faciliteit van dit type
bij een beursgenoteerd bedrijf in de sector van alcoholische dranken 2. De faciliteit heeft een initiële looptijd van vijf jaar
(die met twee jaar kan worden verlengd) en omvat een prijszettingsmechanisme dat verbetering stimuleert in de
volgende vier kritische prestatiedomeinen die zijn afgestemd op en bijdragen tot onze Duurzaamheidsdoelstellingen
voor 2025 van de onderneming:
•

Efficiënt watergebruik in onze brouwerijen wereldwijd verder verbeteren, hetgeen de Doelstelling op het vlak
van Waterbeheer ondersteunt;

•

De hoeveelheid gerecycleerd materiaal in onze primaire PET-verpakkingen verhogen, hetgeen bijdraagt tot de
Doelstelling op het vlak van Circulaire Verpakkingen;

•

De aangekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen zoals uiteengezet in het engagement inzake
RE100; en

•

De broeikasgasemissies verminderen in het kader van de wetenschappelijk onderbouwde Klimaatdoelstelling.

De bovenstaande doelstellingen behoren tot de criteria die in positieve of in negatieve zin van invloed zijn op de marge
van onze SLL RCF en ons langdurig engagement inzake duurzaamheid versterken. Dit engagement blijkt ook uit
initiatieven zoals de Duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 van de onderneming en de rol van AB InBev als stichtend
lid van de UN Global Compact CFO Task Force, die de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN ondersteunt.
De verankering van duurzaamheid in de financieringsstrategie van AB InBev versterkt de interne en externe afstemming
op de agenda voor een Betere Wereld van de onderneming. De SLL RCF toont aan dat duurzaam ondernemen goed
ondernemen is.
De nieuwe faciliteit wordt voorzien door een consortium van 26 vooraanstaande wereldwijde financiële instellingen,
waarbij ING en Santander gezamenlijk optreden als Duurzaamheidscoördinators.

1, 2

Source: Bloomberg NEF, Dealogic, Refinitiv LoanConnector
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“We zijn enthousiast over de verdere integratie van de principes voor Duurzame Financiering in de kapitaalmarkten, en
zijn verheugd over de mogelijkheid om deze praktijken dieper te verankeren in zowel onze financiële organisatie als de
ruimere onderneming. Onze activiteiten zijn nauw verbonden met het milieu, en het is essentieel dat we ons leiderschap
bij de aanpak van de groeiende dreiging van de klimaatverandering blijven versterken. Ons bedrijf en onze
gemeenschappen hangen ervan af,” zei Fernando Tennenbaum, de CFO van AB InBev.

“Deze belangrijke aan duurzaamheid gelieerde lening is een belangrijke mijlpaal voor zowel AB InBev als de
drankenindustrie in zijn geheel. AB InBev heeft blijk gegeven van een duidelijke ambitie door deze kredietfaciliteit aan
een uitgebreide reeks duurzaamheidsdoelstellingen te koppelen. Ik ben trots dat ING AB InBev met deze duurzame
financieringsstructuur ondersteunt bij het realiseren van haar doelstellingen en tegelijkertijd uitvoering geeft aan
onze strategie om onze klanten te helpen klimaatrisico's aan te pakken en aan te sturen op een circulaire economie",
aldus Steven van Rijswijk, CEO van ING.
“Onze relatie met AB InBev gaat ver terug in de tijd en we zijn verheugd de onderneming te steunen bij deze belangrijke
transactie die de duurzaamheidsprioriteiten van onze instellingen op elkaar afstemt. Deze overeenkomst getuigt van
AB InBevs ambitie om positieve veranderingen aan te sturen en het voortouw te nemen op het vlak van innovatie,”
aldus José M. Linares, Senior Executive Vice-President of Banco Santander en Global Head of Santander Corporate &
Investment Banking.
Partnerships zijn van cruciaal belang voor duurzame ontwikkeling. AB InBev is er trots op samen te werken met ING,
Santander en de bredere groep van 26 ondersteunende banken aan deze innovatieve en mijlpaalzettende SLL RCF.
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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®; multilandenmerken Beck’s®, Hoegaarden®, Leffe® en Michelob Ultra®; en lokale kampioenen zoals
Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®,
Victoria®, Sedrin® 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 Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. We
zijn geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten, en benutten de collectieve sterkte
van ongeveer 170.000 medewerkers in bijna 50 landen wereldwijd. In 2019 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 52,3 miljard
USD (exclusief joint ventures en geassocieerde ondernemingen).
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