
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

Embargo – 21 september 2012 om 18.00 u 

 
 
EMBARGO – 21 september 2012 om 18.00 u. 
 
PERSMEDEDELING 

21 september 2012 

 
Roularta obligatie-uitgifte bijzonder succesvol 

 
Aanbod tot inschrijving op obligaties levert 100 miljoen euro op en wordt vervroegd 
afgesloten.  
 
Het openbaar aanbod van obligaties in België kon al na de eerste dag van de 
inschrijvingsperiode in overleg met de Joint Lead Managers (KBC Bank NV en Belfius Bank 
NV/SA) en de Co-Manager (Bank Degroof) vervroegd wordt afgesloten omdat het maximum 
bedrag van 100 miljoen euro werd bereikt. 
 
Het totale bedrag van inschrijvingen dat ontvangen werd voor de obligatielening lag 
substantieel hoger dan het maximumbedrag van 100 miljoen euro. De inschrijvingen zullen 
proportioneel herleid worden. De beleggers zullen daarover via hun financiële tussenpersoon 
worden geïnformeerd. De obligaties zullen op 10 oktober 2012 worden uitgegeven en voor 
verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext 
Brussels. 
 
CEO, Rik De Nolf, reageert uiterst tevreden : “Wij zijn tevreden dat wij op één dag een 
bedrag van 100 miljoen euro konden ophalen en danken dan ook alle intekenaars, zowel de 
vele privé-investeerders als de institutionele beleggers, voor het vertrouwen in ons bedrijf”. 
 
De obligaties (ISIN code: BE0002186527) hebben een looptijd van 6 jaar en bieden een 
vaste jaarlijkse brutorente van 5,125%. Het bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs 
bedraagt 4,758%. De obligaties zullen een nominale waarde hebben van 1.000 euro. De 
obligaties zijn terugbetaalbaar tegen 100% van de nominale waarde op 10 oktober 2018.  
 
KBC Bank treedt voor deze uitgifte van de obligaties op als Global Coordinator. KBC Bank 
en Belfius Bank treden op als Joint Lead Managers en Joint Bookrunners en Bank Degroof 
als Co-Manager.  
 
Verdere informatie over dit openbaar aanbod kan worden teruggevonden in het prospectus 
uitgegeven door Roularta op 18 september 2012, zoals goedgekeurd door de FSMA 
(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Het prospectus is beschikbaar bij zowel 
KBC Bank (www.kbc.be/obligaties), Belfius Bank (www.belfius.be/roularta) en Bank Degroof 
(www.degroof.be) alsook op de website van Roularta: www.roularta.be. 
 
Over Roularta Media Group 
Roularta Media Group is een multimediabedrijf met 2.800 werknemers, een geconsolideerde 
omzet van 730 miljoen euro en is actief in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Slovenië 
en Servië. Het beschikt over een gediversifieerde portefeuille met unieke nieuws-, business-,  
sport-, lifestyle- en special interest-magazines, kranten, gratis bladen, nieuwsbrieven, 
websites, radio, televisie en evenementen. Roularta Media Group is genoteerd op de 

www.kbc.be
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gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel. Voor meer informatie: 
www.roularta.be. 
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