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Persbericht 
Gereglementeerde informatie 

 

 

Brussel, 12 september 2018, 18u00 CET 

 

 

 

 

VGP haalt met uitgifte van een obligatielening € 190 miljoen op 

 

 
VGP deelt mee dat het openbaar aanbod in België voor een obligatielening werd afgesloten en dat een 

bedrag van € 190 miljoen werd opgehaald. De netto opbrengsten van de uitgifte van de obligaties zullen 

ongeveer € 188,4 miljoen bedragen. 

 

De obligaties (met ISIN code BE0002611896) zullen op 19 september 2018 worden uitgegeven en voor 

verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. 

 

Verdere informatie over dit openbaar aanbod kan worden teruggevonden in het prospectus gepubliceerd 

door VGP NV op 5 september 2018 en zoals goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten 

en Markten (FSMA) op 4 september 2018. Het prospectus is beschikbaar op de website van VGP NV 

(http://www.vgpparks.eu/investors/en/bonds) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC 

Banque, Bolero (www.bolero.be/nl/vgp), via de Regionale Adviescentra en via de website 

(www.kbc.be/vgp). 

 

Voor meer informatie 

 

Mr Jan Van Geet Mr Dirk Stoop 

CEO CFO 

Tel. + 420 602 404 790 Tel.+ 32 2 719 00 45 

E-mail: jan.van.geet@vgpparks.eu E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu 
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Profiel 

De VGP groep (www.vgpparks.eu) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand logistiek vastgoed en bijbehorende kantoren, voor eigen 

rekening en voor rekening van haar VGP European Logistics joint venture die vervolgens aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door 

middel van langlopende commerciële huurcontracten. VGP beschikt over een ‘in-house’ team dat alle stappen beheert van het volledig 

geïntegreerde businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van gronden tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het 

toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management. 

VGP noteert op Euronext Brussel en op de Main Market van de Prague Stock Exchange.  

 

Waar kun je met je een klacht terecht? 

Bij eventuele klachten kan je terecht bij: 

• VGP NV, Leonardo Da Vincilaan 19A bus 6, 1831 Diegem, tel.: +32 2 719 00 45, email: info@vgpparks.eu 

• Bij een onpartijdige externe ombudsman: Wat als je niet tevreden bent met ons antwoord? Richt je dan tot de ombudsman in financiële 

geschillen North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. +32 2 545 77 70, e-mail ombudsman@ombfin.be 

 


