Flash Invest

SIOEN INDUSTRIES NV
Nieuwe publieke lening 10 jaar
Sioen Industries NV lanceert een nieuwe lening in EUR die een coupon van 4,75% biedt
gedurende 10 jaar.

Bedrijfsprofiel Sioen
Sioen Industries is wereldmarktleider in gecoat technisch textiel, Europees marktleider in
industriële beschermkledij, nichespecialist in fijnchemicaliën en verwerkt het technisch
textiel tot halffabrikaten en technische eindproducten. Het bedrijf is beursgenoteerd en heeft
zo’n 35 verkoop- en productiesites en 4500 personeelsleden. In 2004 bedroeg de omzet
311,60 miljoen euro.
Sioen technisch textiel is terug te vinden in zowat alle sectoren: de land- en tuinbouw, de
transport-, de publiciteits-, de vrije tijds-, de voedings-, de kleding-, de automobiel- en de
medische sector, de sportwereld, de petrochemie, de bouwsector, …
De bedrijfsslogan is: ‘Innoveren om te beschermen’. Inderdaad, de onderneming beschermt
met zijn producten zowel de mens, met hightech beschermkleding voor alle takken van de
industrie, als zijn bezittingen met technisch textiel. Zo worden er voor vrachtwagens en
treinen, dekzeilen- en schuifgordijnen geproduceerd alsook zwembadafdekkingen,
verstevigingsnetten, tenten, windbreeknetten, waterreservoirs, oliedammen, wegversterkingen, vijverfolies en vensterfolies, alsook technisch textiel voor publiciteitsbanieren,
airbags, sportmatten enz…
Het bedrijf is opgebouwd uit 3 divisies:
• De Coatingdivisie die het volledige productieproces beheerst van het spinnen, over het
weven van technisch doek en het produceren van pigmentpasta’s (om in te kleuren) en
granulaten tot het coaten met verschillende materialen. Deze verticale integratie betekent
onmiskenbaar een concurrentieel voordeel.
• De Confectiedivisie is marktleider in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige
beschermkledij die bovendien voldoet aan alle wettelijke voorschriften en technische
vereisten voor zowel industriële als recreatieve toepassingen.
• De Processingdivisie staat in voor de verwerking van gecoate weefsels en PVC-folies.
De divisie omvat alle activiteiten van zware confectie van de groep. Ook met deze
activiteiten is Sioen één van de belangrijkste wereldspelers.

Waarschuwing
De potentiële beleggers worden ervan verwittigd dat er geen schuldbeoordeling van
Sioen Industries NV beschikbaar is. De geïnteresseerde belegger moet dus bewust zijn
van het vrij aanzienlijke risico dat eraan verbonden is. Deze beleggingsopportuniteit,
bestemd voor een gewaarschuwd belegger met een dynamisch profiel, moet beschouwd
worden als diversificatie van een obligatieportefeuille waarin Staatsobligaties en
obligaties van kwaliteitsemittenten reeds een solide basis vormen.
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Fortis Bank

Voornaamste kenmerken van deze emissie
Emittent

Sioen Industries NV.

Risicofactor

Geen rating beschikbaar. De geïnteresseerde belegger moet dus bewust zijn van het vrij aanzienlijke risico
dat eraan verbonden is. Deze beleggingsopportuniteit, bestemd voor een gewaarschuwd belegger met
een dynamisch profiel, moet beschouwd worden als diversificatie van een obligatieportefeuille waarin
Staatsobligaties en obligaties van kwaliteitsemittenten reeds een solide basis vormen.

Totaal bedrag

100.000.000 EUR.

Effecten

-

Financiële dienst

KBC Bank

Coupon

4,75% (bruto) per jaar, betaalbaar na vervallen termijn op 14 maart van elk jaar, en voor de eerste maal op
14 maart 2007.

Vervaldag

14 maart 2016, wat overeenstemt met een looptijd van 10 jaar.

Uitgiftedatum /
Betalingsdatum

14 maart 2006.

Emissieprijs

102%.

Rendement bij emissieprijs

4,497%.

Terugbetalingsprijs

100%.

Notering

Euronext Brussels.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

- Bij de inschrijving: geen.
- Bij aankoop of verkoop op de secondaire markt: 0,07% (max. 500 EUR per verrichting).

Fiscaal regime voor
particuliere beleggers
in België

Op de inkomsten uit de effecten zal 15% roerende voorheffing (RV) worden ingehouden.
De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers.

Prospectus

De beleggers dienen het emissieprospectus, gedateerd op 31 januari 2006 en zijn addendum van
2 februari 2006, aandachtig te lezen en ze worden uitgenodigd om hun beslissing om te investeren in de
obligaties uitsluitend te baseren op de inhoud van het volledige prospectus en vooral op de inhoud van de
sectie “Risicofactoren”.
Het prospectus, opgemaakt conform Verordening (EC) 809/2004 van de Europese Commissie van
29 april 2004, werd door de CBFA goedgekeurd op 31 januari 2006 in toepassing van artikel 14 van de
wet van 22 april 2003 met betrekking tot het openbaar aanbod van effecten. Het addendum bij het
prospectus werd goedgekeurd op 2 februari 2006.
De beleggers kunnen desgewenst vooraf een gespecialiseerd financieel adviseur raadplegen.

1 Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen kunnen aanrekenen.

Inschrijvingen
De inschrijvingsperiode loopt van 6 februari tot 10 maart 2006 (vervroegde afsluiting is mogelijk in geval van
overinschrijving of indien de marktvoorwaarden wijzigen).
U kunt inschrijven op die nieuwe lening via PC banking of Phone banking (op het nummer 078 05 05 01) of
aan de loketten van de Fortis Bank-kantoren. U vindt er het uitgifteprospectus, alsook op onze site
www.fortisbank.be/beleggen (rubriek “obligaties”, daarna “emissies”).
Voor alle aanvullende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 078 05 05 05.
Fortis Bank
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Ter beschikking aan de
loketten van elk Fortis
Bank-kantoor of door
te bellen naar het nummer
02/565 35 72.

Coupures van 1.000 en 10.000 EUR.
ISIN-code: XS0243505921.
Materiële levering van de effecten mogelijk.
Gratis bewaard op een Fortis Bank-Effectenrekening gedurende het volledige jaar 2006, daarna tegen
het geldende tarief1.

