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NE Property Cooperatief listeaza obligatiuni de 500 mil. €, la BVB. Avocații
Clifford Chance Badea, în proiectul implementarii programului de obligațiuni de 1
mld. € și în listarile din România și Irlanda

Obligatiunile corporative emise de NE Property Cooperatief Amsterdam au intrat joi la tranzactionare pe
piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB).
Obligatiunile corporative emise de NE Property Cooperatief Amsterdam, Olanda, intra la tranzactionare începând
cu 21 decembrie 2017 pe piata reglementata la vedere, administrata de BVB. Obligatiunile sunt listate dual, atât la
Bursa de Valori Bucuresti, cât si la Irish Stock Exchange (ISE), si fac parte dintr-un program total de un miliard de
euro.
Potrivit informațiilor BizLawyer, avocații Clifford Chance Badea au oferit asistența NE Property Cooperatief în
legatura cu implementarea programului de obligațiuni (Guaranteed Euro Medium Term Note Programme) în
valoare de 1 miliard de euro și garantate de NEPI ROCKCASTLE PLC, precum și în legatura cu lansarea și
listarea la Bursa din Irlanda și la Bursa de Valori București a emisiunii de obligațiuni in valoare de 500 de
milioane de Euro, cu o dobanda anuala de 1,75% si scadența în 2024, în baza programului.
Echipa de proiect a fost formata din Madalina Rachieru (lead partner), Radu Ropota (senior associate),
Gabriela Muresan si Yolanda Ghita Blujdescu (avocati asociati).
Caracteristicile emisiunii de obligatiuni la BVB, a carei prima transa este în valoare de 500 de milioane de euro,
sunt nominative, dematerializate, garantate, liber transferabile, evidentiate prin înscriere în cont.
Valoarea nominala este de 100.000 de euro/obligatiune cu o dobânda fixa de 1,75%, plata cuponului fiind anuala.
Data maturitatii este 23 noiembrie 2024.
NE Property Cooperatief devine astfel al doilea emitent cu flux integral în euro, inclusiv decontarea, dupa
International Investment Bank (IIB). Oferta a fost intermediata de BRD-Groupe Societe Generale si ING Bank
N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti.
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