Bericht met betrekking tot het openbaar aanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg van
vastrentende obligaties voor een verwacht bedrag in hoofdsom van minimum EUR 75.000.000 en
maximum EUR 125.000.000, met een bruto vaste interestvoet van 2,875 procent per jaar en
vervaldag op 5 juli 2026 (ISIN BE0002657386) (de “2026 Obligaties”), die zullen worden
uitgegeven door Gimv NV (de “Emittent”).
Dit bericht moet samen gelezen worden met het noterings- en aanbiedingsprospectus goedgekeurd
door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en gedateerd op 18 juni 2019 (het
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“Prospectus”) . Termen en uitdrukkingen die niet worden gedefinieerd in dit bericht, hebben de
betekenis zoals weergegeven in het Prospectus.
De Inschrijvingsperiode werd afgesloten op 21 juni 2019 om 17h30.
Het totale nominaal bedrag voor de 2026 Obligaties uit te geven op 5 juli 2019 is vastgesteld op
EUR 75.000.000. Het globaal nominaal bedrag voor de Obligaties is vastgesteld op EUR
250.000.000.
De netto-opbrengst van de uitgifte van de Obligaties zal ongeveer EUR 249.320.000 bedragen voor
een nominaal bedrag van EUR 250.000.000.
Het percentage van 2026 Obligaties die geplaatst werden door de Coördinator en de Co-managers in
hun respectievelijke retail en private bankingnetwerken bedraagt 90.9% . Het percentage van 2026
Obligaties die geplaatst werden door de Coördinator bij Gekwalificeerde Beleggers bedraagt 9.1%.
Het totale bedrag van de inschrijvingen ontvangen door ING Bank N.V., Belgische vaste inrichting is
hoger dan het bedrag aan 2026 Obligaties dat aan ING Bank N.V., Belgische vaste inrichting werd
toegewezen. De inschrijvingen zullen bijgevolg proportioneel worden herleid (op basis van de
volgende ratio en rekening houdende met afrondingen: 10%) met een toewijzing van een veelvoud
van EUR 1.000, en in de mate van het mogelijke een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000. De
beleggers die via ING Bank N.V., Belgische vaste inrichting op de 2026 Obligaties hebben
ingeschreven, zullen zo snel mogelijk na de datum van dit bericht en in overeenstemming met de
regeling die bestaat tussen hen en deze financiële tussenpersonen, op de hoogte worden gebracht van
het definitieve aantal 2026 Obligaties dat aan hen zal worden toegekend.

Het Engelstalige Prospectus, de Nederlandstalige vertaling van het Prospectus en de Franstalige vertaling van
de samenvatting van het Prospectus zijn beschikbaar op
https://www.ing.be/nl/retail/investing/investments/bonds, en ook op de website van de Emittent
(www.gimv.com)
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