Mededeling in verband met de vervroegde afsluiting van het openbaar aanbod van obligaties
door Tessenderlo Chemie NV
19 juni 2015
Deze mededeling heeft betrekking op het openbaar aanbod in België van obligaties met vervaldag op
15 juli 2022 (ISIN code BE0002232016, de “2022 Obligaties”) en 15 juli 2025 (ISIN code
BE0002233022, de “2025 Obligaties”) voor een verwacht bedrag van minimum EUR 75.000.000 voor
de 2022 Obligaties en EUR 25.000.000 voor de 2025 Obligaties en een totaal maximaal bedrag van
EUR 250.000.000, met een vaste jaarlijkse interestvoet van 2,875% (bruto) voor de 2022 Obligaties
en 3,375% (bruto) voor de 2025 Obligaties, door Tessenderlo Chemie NV (de “Emittent”).

Dit bericht moet worden gelezen samen met het prospectus gedateerd op 15 juni 2015 met
betrekking tot de obligaties en goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) (het “Prospectus”).1

Het totale bedrag van de inschrijvingen gekregen door BNP Paribas Fortis en de andere Managers
stemt overeen met het totale maximale bedrag van de obligaties van EUR 250.000.000. Daarom
heeft de Emittent, in overleg met de Managers, beslist om de inschrijvingsperiode van de 2022
Obligaties en de 2025 Obligaties vervroegd te beëindigen op 19 juni 2015 om 17u30.
Het totale nominale bedrag van de obligaties die zullen worden uitgegeven en toegelaten tot de
verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels op 15 juli 2015 is vastgelegd op
192.000.000 EUR voor de 2022 Obligaties en 58.000.000 EUR voor de 2025 Obligaties. Het openbaar
aanbod is niet overingeschreven en maakt bijgevolg niet het voorwerp uit van een proportionele
vermindering.
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Het Prospectus in het Engels, de Nederlandse vertaling en de samenvatting in het Frans zijn terug te vinden
op de website van BNP Paribas Fortis NV (www.bnpparibasfortis.be/emissies) en op de website van de
Emittent (www.tessenderlo.com).

