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Anheuser-Busch InBev Lanceert 
Terugkoopbiedingen in Cash ten belope van 
een maximale Totale Aankoopprijs van USD 3,5 
Miljard op Twaalf Series USD Obligaties en 
Twee Series GBP Obligaties 
 

16 november 2022 – Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: 
BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) kondigde vandaag de start aan van biedingen om alle 
geldig aangeboden (en niet geldig ingetrokken) en aanvaarde obligaties van (i) twee series 
GBP obligaties uitgegeven door AB InBev (gezamenlijk, de “GBP Obligaties”) en (ii) zeven 
series USD obligaties uitgegeven door haar volle dochtervennootschap Anheuser-Busch 
InBev Worldwide Inc. (“ABIWW” of een “Vennootschap”), drie series USD Obligaties 
uitgegeven door haar volle dochtervennootschap Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 
(“ABIFI” of een “Vennootschap”), en twee series USD Obligaties uitgegeven door haar volle 
dochtervennootschapen ABIWW en Anheuser-Busch Companies, LLC (“ABC” of een 
“Vennootschap”, en gezamenlijk met AB InBev, ABIWW en ABIFI, de “Vennootschappen”) 
(gezamenlijk, de “USD Obligaties” en samen met de GBP Obligaties, de “Obligaties”), zoals 
beschreven in de tabel hieronder onder “Terugkoopbiedingen”, voor cash te kopen tot een 
totale aankoopprijs (exclusief aangegroeide en onbetaalde interest) van US$3,5 miljard 
(dergelijk bedrag, zoals desgevallend verhoogd of verlaagd, de “Biedingsgrens”) (de 
“Terugkoopbiedingen”).  

De Terugkoopbiedingen worden gemaakt onder de bepalingen en voorwaarden opgenomen 
in het koopaanbod van 16 november 2022 (het “Koopaanbod”). Begrippen die niet 
gedefinieerd worden in deze aankondiging hebben de betekenis eraan gegeven in het 
Koopaanbod. Kopieën van het Koopaanbod zijn beschikbaar voor houders via de 
informatieagent, Global Bondholder Services Corporation, op hun website http://www.gbsc-
usa.com/registration/abi of door te bellen naar +1 (855) 654-2014 (gratis) of +1 212-430-3774 
(voor banken en makelaars). 

Onder de bepalingen en voorwaarden opgenomen in het Koopaanbod, bieden AB InBev, 
ABIFI, ABIWW en ABC elk aan, tot de Biedingsgrens, de door hen uitgegeven Obligaties 
beschreven in de tabel hieronder te kopen, onder voorbehoud van de Niveaus van 
Aanvaardingsprioriteit (zoals hieronder gedefinieerd). Obligaties aangekocht in de 
Terugkoopbiedingen zullen ingetrokken en geannuleerd worden. 

 

Brussel – 16 november 2022 – 8:00 CET  

 



 

Persbericht – 16 november 2022 – 2 

 
 

ab-inbev.com 

Obligaties Opgelijst Hieronder tot de Biedingsgrens(a) 

Titel van 

Obligaties(a) 

ISIN / (indien 

beschikbaar) 

CUSIP  

Uitstaande 

Hoofdsom 

Vervald

ag 

Emittent 

en 

Aanbieder 

Niveau 

van 

Aanvaar

dingspri

oriteit (b) 

Referentie-

effect 

Vaste 

sprea

d 

(basis

- 

punte

n) (c) 

Vroege 

Terugkoo

p 

Betaling 

(per 

$1.000 or 

£1.000, 

zoals 

relevant) 

(d)  

Bloomberg 

Referentiepa

gina 

2,850% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2037 

BE6295395956 £900.000.000  
25 mei 
2037 

AB InBev 1 

UKT 1,750% 
met vervaldag 
7 september 

2037 

100 £30 PXUK 

3,750% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2042 

US03523TBQ04/ 
03523TBQ0 

$1.000.000.000  
15 juli 
2042 

ABIWW 2 

UST 3,375% 
met vervaldag 
15 augustus 

2042 

108 $30 PX1 

4,000% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2043 

US035242AB27/ 
035242AB2 

$750.000.000 
17 

januari 
2043 

ABIFI 3 

UST 3,375% 
met vervaldag 
15 augustus 

2042 

112 $30 PX1 

4,600% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2060 

US035240AU42/ 
035240AU4 

$1.000.000.000  
1 juni 
2060 

ABIWW 4 

UST 3,000% 
met vervaldag 
15 augustus 

2052 

132 $30 PX1 

2,250% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2029 

BE6295393936 £700.000.000  
24 mei 
2029 

AB InBev 5 

UKT 0,500% 
met vervaldag 

31 januari 
2029 

105 £30 PXUK 

4,500% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2050 

US035240AT78/ 
035240AT7 

$2.250.000.000  
1 juni 
2050 

ABIWW 6 

UST 3,000% 
met vervaldag 
15 augustus 

2052 

128 $30 PX1 

4,750% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2058 

US035240AP56/ 
035240AP5 

$1.500.000.000  
15 april 
2058 

ABIWW 7 

UST 3,000% 
met vervaldag 
15 augustus 

2052 

142 $30 PX1 

4,600% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2048 

US035240AN09/ 
035240AN0 

$2.500.000.000  
15 april 
2048 

ABIWW 8 

UST 3,000% 
met vervaldag 
15 augustus 

2052 

130 $30 PX1 

4,350% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2040 

US035240AS95/ 
035240AS9 

$1.000.000.000  
1 juni 
2040 

ABIWW 9 

UST 3,375% 
met vervaldag 
15 augustus 

2042 

105 $30 PX1 

4,625% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2044 

US03524BAF31/ 
03524BAF3 

$850.000.000 
1 februari 

2044 
ABIFI 10 

UST 3,375% 
met vervaldag 
15 augustus 

2042 

120 $30 PX1 
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4,375% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2038 

US035240AM26/ 
035240AM2 

$1.500.000.000  
15 

april 
2038 

ABIWW 11 

 UST 3,375% 
met vervaldag 
15 augustus 

2042 

108 $30 PX1 

4,900% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2046 

US03522AAJ97/ 
03522AAJ9 

144A: 
US03522AAF75/

03522AAF7 

Reg S: 
USU00323AF97/

U00323AF9 

$9.542.514.000(f) 

1 
februari 

2046 

 

ABIWW en 
ABC 

12 

UST 3,000% 
met vervaldag 
15 augustus 

2052 

148 $30 PX1 

4,900% 
Obligaties met 

Vervaldag 
2046 

US035242AN64/ 
035242AN6 

$1.457.486.000  

1 
februari 

2046 

 

ABIFI 13 

UST 3,000% 
met vervaldag 
15 augustus 

2052 

148 $30 PX1 

 

(a) De biedingen met betrekking tot de Obligaties zijn onderworpen aan de Biedingsgrens die gelijk is aan 
een totale aankoopprijs (exclusief aangegroeide interest) van maximaal $3.500.000.000, onder de bepalingen 
en voorwaarden omgeschreven in het Koopaanbod. 

(b) Wij zullen Obligaties aanvaarden in volgorde van hun respectievelijke Niveaus van 
Aanvaardingsprioriteit aangegeven in de tabel hierboven (elk een “Niveau van Aanvaardingsprioriteit” met “1” 
zijnde het hoogste Niveau van Aanvaardingsprioriteit en “13” zijnde het laagste Niveau van 
Aanvaardingsprioriteit), onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden omschreven in het Koopaanbod. 

(c)  De toepasselijke Vaste Spread zal gebruikt worden om de Totale Vergoeding (zoals hieronder 
gedefinieerd), die de Vroege Terugkoopbetaling reeds vervat, te berekenen die betaalbaar is voor elke serie 
Obligaties. De Totale Vergoeding betaalbaar ingevolge de Terugkoopbiedingen zal berekend en bepaald 
worden zoals uiteengezet in het Koopaanbod. 

(d)  Betaalbaar in cash voor elke $1.000 of £1.000 hoofdsom, zoals toepasselijk, van de desbetreffende 
serie Obligaties die geldig aangeboden en niet geldig ingetrokken worden, en aanvaard voor aankoop, op of 
voor de Vroege Terugkooptijd. 

(e)  De GBP Obligaties zijn volledig en onvoorwaardelijk gewaarborgd door ABC, ABIFI, ABIWW, Brandbev 
S.à r.l., Brandbrew S.A. en Cobrew NV (de “Garanten”). De USD Obligaties zijn volledig en onvoorwaardelijk 
gewaarborgd door AB InBev en bepaalde van haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen. 

(f) De totale openstaande hoofdsom van $9.542.514.000 van de 4,900% Obligaties met Vervaldag 2046 
uitgegeven door ABIWW en ABC, bestaat uit (i) $9.518.964.000 openstaande hoofdsom van de 4,900% 
Obligaties met Vervaldag 2046 uitgegeven door ABIWW en ABC (US03522AAJ97/ 03522AAJ9) en (ii) 
$23.550.000 openstaande hoofdsom van de 4,900% Obligaties met Vervaldag 2046 uitgegeven door ABIWW en 
ABC (144A: US03522AAF75/ 03522AAF7 & Reg S: USU00323AF97/ U00323AF9). 

 

De Terugkoopbiedingen zullen aflopen om 23:59 uur New Yorkse tijd, op 14 december 2022 
(de “Aflooptijd”), of, in elk geval, enige andere datum en tijd tot dewelke de 
Vennootschappen de toepasselijke Terugkoopbieding verlengen. Houders moeten hun 
Obligaties geldig aanbieden voor of om 17:00 uur New Yorkse tijd, op 30 november 2022 
(dergelijke datum en tijd, zoals desgevallend verlengd met betrekking tot een serie Obligaties, 
de “Vroege Terugkooptijd”), om in aanmerking te komen om de toepasselijke Totale 
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Vergoeding (zoals hieronder gedefinieerd), die een bedrag in cash omvat (de “Vroege 
Terugkoopbetaling”) gelijk aan het toepasselijke bedrag opgenomen in de tabel hierboven 
onder de hoofding “Vroege Terugkoopbetaling”, plus aangegroeide interest te ontvangen. 
Indien Houders hun Obligaties geldig aanbieden na de Vroege Terugkooptijd maar voor of op 
de toepasselijke Aflooptijd, zullen die Houders enkel in aanmerking komen om de 
toepasselijke Terugkoopbiedingsvergoeding plus aangegroeide interest te ontvangen. 

Aangeboden Obligaties mogen ingetrokken worden voor of om, maar niet na, 17:00 uur New 
Yorkse tijd, op 30 november 2022 (dergelijke datum en tijd, zoals desgevallend verlengd met 
betrekking tot een serie Obligaties, de “Intrekkingsdeadline”). De Terugkoopbiedingen zijn 
onder voorbehoud van de vervulling van bepaalde voorwaarden, zoals opgenomen in het 
Koopaanbod. 

De Vennootschappen zullen enkel Obligaties aanvaarden voor aankoop tot een totale 
aankoopprijs (exclusief aangegroeide interest) die de Biedingsgrens niet overschrijdt. Met 
inachtneming van het toepasselijke recht, behouden de Vennootschappen zich het recht voor 
om, zonder dat zij daartoe verplicht zijn, de Biedingsgrens met betrekking tot de 
Terugkoopbiedingen op elk moment te verhogen of te verlagen (zonder de 
Intrekkingsdeadline te verlengen of anderszins het intrekkingsrecht van Houders te doen 
herleven), wat ertoe zou kunnen leiden dat de Vennootschap een groter bedrag in hoofdsom 
aan Obligaties aankoopt in de Terugkoopbiedingen. Zoals meer in detail omschreven in het 
Koopaanbod, zijn de Bieders voornemens (maar niet verplicht) om, indien het bedrag van de 
Obligaties geldig aangeboden voor de Vroege Terugkooptijd de Biedingsgrens overschrijdt, 
de Biedingsgrens te verhogen met een deel of het geheel van het bedrag van die 
overschrijding, met dien verstande dat de Biedingsgrens niet verhoogd zal worden met meer 
dan $500.000.000 tot een bedrag van maximaal $4.000.000.000. 

De aankoop van enige serie Obligaties is niet voorwaardelijk aan de aankoop van enige 
andere serie Obligaties. Alle Obligaties die geldig aangeboden worden in de 
Terugkoopbiedingen en aanvaard voor aankoop zullen aanvaard worden voor aankoop door 
de Vennootschappen op basis van de Biedingsgrens en de hierboven vermelde niveaus van 
aanvaardingsprioriteit (de “Niveaus van Aanvaardingsprioriteit”), elk zoals uitvoeriger 
omschreven in het Koopaanbod. Indien de aankoop van alle geldig aangeboden Obligaties 
zou resulteren in een totale aankoopprijs hoger dan de Biedingsgrens, dan zullen de 
Terugkoopbiedingen overingeschreven zijn en indien de Vennootschappen Obligaties 
aanvaarden in de Terugkoopbiedingen, zullen alle Obligaties die aanvaard worden voor 
aankoop in het laagste Niveau van Aanvaardingsprioriteit waarin Obligaties voor aankoop 
worden aanvaard, worden aanvaard voor aankoop op een pro-rata-basis. Om twijfel te 
vermijden, Obligaties aangeboden voor of op de Vroege Terugkooptijd zullen voorrang 
hebben over Obligaties aangeboden na de Vroege Terugkooptijd, ongeacht de Niveaus van 
Aanvaardingsprioriteit. Indien de Biedingsgrens is bereikt op de Vroege Terugkooptijd, zullen 
geen Obligaties aangeboden na de Vroege Terugkooptijd aangekocht worden, tenzij de 
Vennootschappen de Biedingsgrens zouden verhogen. 
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Houders van Obligaties die geldig aangeboden zijn en niet geldig ingetrokken op of voor de 
Vroege Terugkooptijd en die aanvaard zijn voor aankoop, zullen de toepasselijke Totale 
Vergoeding, die de Vroege Terugkoopbetaling vervat, ontvangen voor de toepasselijke serie 
Obligaties zoals beschreven in de tabel hierboven. 

Houders van enige Obligaties die geldig aangeboden zijn na de Vroege Terugkooptijd maar 
voor of op de Aflooptijd en die aanvaard worden voor aankoop, zullen de toepasselijke Totale 
Vergoeding ontvangen min de Vroege Terugkoopbetaling. Naar de Totale Vergoeding min de 
Vroege Terugkoopbetaling wordt verwezen als de “Terugkoopbiedingsvergoeding”.  

Aan Houders wordt aangeraden na te gaan met de bank, effectenmakelaar of andere 
tussenpersoon via dewelke zij hun Obligaties aanhouden op welk moment die tussenpersoon 
instructies van een houder dient te ontvangen opdat die houder in staat zou zijn deel te 
nemen aan de Terugkoopbiedingen voor de deadlines uiteengezet hierin en in het 
Koopaanbod. De deadlines die door het vereffeningssysteem gezet worden voor de indiening 
en intrekking van biedingsinstructies zullen ook eerder zijn dan de relevante deadlines 
uiteengezet hierin en in het Koopaanbod. 

Houders die GBP Obligaties rechtstreeks in het NBB-SSS of via een rechtstreekse deelnemer 
aan het NBB-SSS (uitgezonderd Euroclear of Clearstream, Luxembourg) aanhouden, 
moeten, opdat zij in aanmerking zouden komen om deel te nemen aan de GBP 
Terugkoopbiedingen op de manier uiteengezet in het Koopaanbod, (i) de overdracht regelen 
van de GBP Obligaties dewelke zij wensen aan te bieden naar een rekening bij Euroclear of 
Clearstream, Luxembourg, en (ii) toegang behouden of, indien van toepassing, verkrijgen, tot 
een rekening bij Euroclear of Clearstream, Luxembourg via dewelke dergelijke GBP 
Obligaties verhandeld kunnen worden, en waarop de Totale Vergoeding of de 
Terugkoopvergoeding (zoals toepasselijk) en de toepasselijke aangegroeide interestbetaling 
door AB InBev gecrediteerd mogen worden. 

Houders van GBP Obligaties die geen toegang hebben zoals hierboven beschreven tot een 
rekening bij Euroclear of Clearstream, Luxembourg (hetzij rechtstreeks of via een 
rechtstreekse deelnemer of andere tussenpersoon), of die de GBP Obligaties die zij wensen 
aan te bieden niet overdragen aan een rechtstreekse deelnemer in een van beide 
vereffeningssystemen, zullen niet in staat zijn een GBP Terugkoopinstructie (zoals 
gedefinieerd in het Koopaanbod) in te dienen bij de Tender- en Infomatieagent en zullen niet 
in aanmerking komen om deel te nemen aan de Terugkoopbiedingen op de manier 
omschreven in het Koopaanbod. 

Elke Houder van GBP Obligaties die (i) zijn GBP Obligaties rechtstreeks, of via een 
rechtstreekse deelnemer aan het NBB-SSS aanhoudt, op een “N-rekening” in het NBB-SSS, 
(ii) in overeenstemming met het Belgische Koninklijke besluit van 26 mei 1994 niet in 
aanmerking komt om zijn Obligaties (rechtstreeks of onrechtstreeks) aan te houden op een 
“X-rekening” in het NBB-SSS, en die derhalve niet in staat is de betrokken Obligaties over te 
dragen naar een rekening bij Euroclear of Clearstream, Luxembourg, en (iii) in aanmerking 
komt om kennis te nemen van het Koopaanbod en een investeringsbeslissing te nemen met 
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betrekking tot de Terugkoopbiedingen, kan contact opnemen met de Tender- en 
Informatieagent voor verdere informatie, aan de hand van de contactgegevens hieronder. 

Een Engelse, Nederlandse en Franse versie van dit persbericht zullen beschikbaar zijn op 
www.ab-inbev.com. 
 

 

De Dealer Managers voor de Terugkoopbiedingen zijn: 

Lead Dealer Managers 

Barclays Bank PLC 
5 The North Colonnade 

Canary Wharf 
London E14 4BB 

Verenigd Koninkrijk 
 

T.a.v.: Liability 
Management Group 

Telefoon: + 44 20 3134 
8515 

E-mail: 
eu.lm@barclays.com 

 

Barclays Capital Inc. 
745 Seventh Avenue 
New York, NY 10019 
Verenigde Staten van 

Amerika 
 

T.a.v.: Liability 
Management Group 

Collect: (212) 528-7581 
U.S. gratis: (800) 438-

3242 
E-mail: 

us.lm@barclays.com 

BNP Paribas Securities 
Corp. 

787 Seventh Avenue 
New York, NY 10019 
Verenigde Staten van 

Amerika 
 

T.a.v.: Liability 
Management Group 

Collect: (212) 841-3059 
U.S. gratis: (888) 210-

4358 
E-mail: 

dl.us.liability.managemen
t@us.bnpparibas.com 

BofA Securities, Inc. 
620 S Tryon Street, 20th 

Floor Charlotte 
North Carolina 28255 
Verenigde Staten van 

Amerika 
 

T.a.v.: Liability 
Management Group 

Collect: (980) 387-3907 
U.S. gratis: (888) 292-

0070 
E-mail: 

debt_advisory@bofa.com 
 

Europa: 
Telefoon: +33 1 877 

01057 
E-mail: DG.LM-

EMEA@bofa.com 
 

Deutsche Bank 
Securities 

T.a.v.: Liability 
Management Group 
1 Columbus Circle 

New York, NY 10019 
U.S. gratis: (866) 627-

0391 
Collect: (212) 250-2955  

Deutsche Bank 
Aktiengesellschaft 

Mainzer Landstraβe 11-
17 

60329 Frankfurt am Main 
Duitsland 

Tel: +44 20 7545 8011 
 
 

J.P. Morgan SE 
Taunustor 1 

(TaunusTurm) 
60310 Frankfurt am Main 

Duitsland 
 

T.a.v.: Liability 
Management Group 
Collect: +44 20 7134 

2468 
E-mail: 

Liability_management_E
MEA@jpmorgan.com 

 
 

J.P. Morgan Securities 
LLC 

383 Madison Avenue 
New York, NY 10179 
Verenigde Staten van 

Amerika 
 

T.a.v.: Liability 
Management Group 

Collect: (212) 834-8553 
U.S. gratis: (866) 834-

4666 
 

 

 

http://www.ab-inbev.com/
mailto:DG.LM-EMEA@bofa.com
mailto:DG.LM-EMEA@bofa.com
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Co-Dealer Managers 

 
Citigroup Global Markets Inc. 

388 Greenwich Street, Trading 4th 
Floor 

New York, New York 10013 
Verenigde Staten van Amerika 

 
T.a.v.: Liability Management Group 

Collect: +1 (212) 723-6106 
U.S. gratis: +1 (800) 558-3745 

E-mail: 
ny.liabilitymanagement@citi.com 

Santander Investment Securities 
Inc. 

437 Madison Avenue 
7th Floor 

New York, NY 10022 
Verenigde Staten van Amerika 

 

T.a.v.: Liability Management 

Fax: 212-407-0930 

Betalend: 212-940-1442 
U.S. gratis: 855-404-3636 

 

Wells Fargo Securities, LLC 
550 South Tryon Street, 5th Floor 

Charlotte, NC 28202 
Verenigde Staten van Amerika 

 
T.a.v.: Liability Management Group 

Collect: +1 (704) 410-4759 
U.S. gratis: +1 (866) 309-6316 
Europa: +33 (0)1 85 14 06 61 

E-mail: 
liabilitymanagement@wellsfargo.com 

 

 

De Tender- en Informatieagent voor de Terugkoopbieding is: 
 

Global Bondholders Services Corporation 

65 Broadway – Suite 404 

New York, New York 10006 

Ter attentie van:  Corporate Actions 

Collect call voor banken en makelaars:  +1 (212) 430-3774 

Gratis nummer voor anderen:  +1 (855) 654-2014 

Fax: +1 (212) 430-3775 or +1 (212) 430-3779 

E-mail: contact@gbsc-usa.com 

 

Niet U.S. beperkingen op de verspreiding 

Italië. Noch de Terugkoopbiedingen, noch deze aankondiging, noch het Koopaanbod, noch 
enige andere documenten of materialen gerelateerd aan de Terugkoopbiedingen zijn of zullen 
worden onderworpen aan de goedkeuringsprocedure van de Commissione Nazionale per la 
Società et la Borsa (“CONSOB”) overeenkomstig toepasselijke Italiaanse wetten en 
verordeningen. De Terugkoopbiedingen worden in de Republiek Italië (“Italië”) uitgevoerd als 
vrijgestelde aanbiedingen krachtens artikel 101-bis paragraaf 3-bis van het Wetsbesluit Nr. 58 
van 24 februari 1998, zoals gewijzigd (de “Wet Financiële Diensten”) en artikel 35-bis, 
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paragrafen 3 en 4 van de CONSOB Verordening Nr. 11971 van 14 mei 1999, zoals gewijzigd. 
Houders of uiteindelijk begunstigden van de Obligaties die gevestigd zijn of zich bevinden in 
Italië kunnen hun Obligaties aanbieden voor aankoop via geautoriseerde personen (zoals 
investeringsfirma’s, banken of financiële tussenpersonen die toegelaten zijn om zulke 
activiteiten in Italië te ondernemen in overeenstemming met de Wet Financiële Diensten, 
CONSOB Verordening Nr. 20307 van 15 februari 2018, zoals gewijzigd, en het Wetsbesluit 
Nr. 385 van 1 september 1993, zoals gewijzigd) en in overeenstemming met de toepasselijke 
wetten en regelgeving of vereisten opgelegd door CONSOB of enige andere Italiaanse 
autoriteit. Elke tussenpersoon moet voldoen aan toepasselijke wetten en regelgeving 
betreffende informatieverplichtingen ten aanzien van cliënteel in verband met de Obligaties of 
het Koopaanbod.  

Verenigd Koninkrijk. De mededeling van deze aankondiging, van het Koopaanbod en van 
enige andere documenten of materialen gerelateerd aan de Terugkoopbiedingen wordt niet 
gedaan, en dergelijke documenten en/of materialen werden niet goedgekeurd, door een 
bevoegd persoon (“authorised person”) in de zin van sectie 21 van de Financial Services and 
Markets Act 2000 (de “FSMA”). Dergelijke documenten en/of materialen worden bijgevolg niet 
verdeeld aan, en mogen niet doorgegeven worden aan, het grote publiek in het Verenigd 
Koninkrijk. De mededeling van zulke documenten en/of materialen is vrijgesteld van de 
beperking op financiële promoties onder sectie 21(1) van de FSMA omdat zij louter bedoeld is 
voor, en enkel medegedeeld mag worden aan: (1) personen die zich buiten het Verenigd 
Koninkrijk bevinden; (2) professionele investeerders binnen de definitie vervat in artikel 19(5) 
van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financiële Promotie) Order 2005 (het 
“Order”); (3) personen die bestaande leden of schuldeisers van de Vennootschappen zijn of 
personen die vallen onder artikel 43(2) van het Order; of (4) enige andere personen aan wie 
zulke documenten en/of materialen anderszins rechtmatig medegedeeld mogen worden in 
overeenstemming met het Order (waarbij naar zulke personen gezamenlijk verwezen wordt 
als “relevante personen”). Deze aankondiging, het Koopaanbod en enige andere documenten 
of materialen in verband met de Terugkoopbiedingen zijn enkel beschikbaar voor relevante 
personen. Elk persoon die geen relevante persoon is, hoort niet te handelen op basis van, of 
te vertrouwen op, dit document of zijn inhoud. 

Frankrijk. De Terugkoopbiedingen worden niet gedaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de 
Republiek Frankrijk (tenzij aan gekwalificeerde beleggers zoals hieronder beschreven). Deze 
aankondiging, het koopaanbod en enige andere documenten of materialen in verband met de 
Terugkoopbiedingen werden alleen verspreid en zullen alleen verspreid worden in de 
Republiek Frankrijk aan gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van de 
Verordening (EU) 2017/1129 (de “Prospectusverordening”). Noch deze aankondiging, noch 
het Koopaanbod, noch enig ander document of materialen in verband met de 
Terugkoopbiedingen werden ingediend of zullen ingediend worden voor toelating bij de 
Autorité des marchés financiers. 

België. Noch deze aankondiging, noch het Koopaanbod noch enige andere documenten of 
materialen gerelateerd aan de Terugkoopbiedingen zijn, of zullen worden, kennisgegeven 
aan, goedgekeurd of erkend door, de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en 
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Markten. De Terugkoopbiedingen worden in België niet gemaakt als een openbaar bod in de 
zin van de artikelen 3, §1, 1° en 6, §1 van de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare 
overnamebiedingen, zoals gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd. Bijgevolg mogen de 
Terugkoopbiedingen niet gepromoot worden, en worden zij niet gepromoot, en worden de 
Terugkoopbiedingen niet uitgebreid, en mogen deze aankondiging, het Koopaanbod en enige 
andere documenten of materialen in verband met de Terugkoopbiedingen (met inbegrip van 
enig memorandum, informatiebrief, brochure of gelijkaardige documenten) niet worden 
verspreid, werden zij niet verspreid en zullen zij niet worden verspreid of beschikbaar 
gemaakt, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan enige persoon in België anders dan aan op 
zichzelf handelende “gekwalificeerde beleggers” in de zin van artikel 2(e) van de 
Prospectusverordening. Wat België betreft, werden de Terugkoopbiedingen enkel gemaakt 
aan gekwalificeerde beleggers, zoals deze term hierboven is gedefinieerd. Bijgevolg mag de 
informatie vervat in deze aankondiging, het Koopaanbod of in enige andere documenten of 
materialen in verband met de Terugkoopbiedingen, niet gebruikt voor enige andere 
doeleinden, bekend gemaakt of verspreid worden aan enige andere persoon in België. 

Wettelijke kennisgevingen 

Deze aankondiging is enkel voor informatiedoeleinden en is geen aanbod tot verkoop of 
aankoop, een uitnodiging tot koopaanbod of een uitnodiging tot toestemming met betrekking 
tot enige effecten. Er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of 
andere jurisdictie in dewelke een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn 
voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke staat of 
andere jurisdictie. 

Deze aankondiging beschrijft niet alle materiële bepalingen van de Terugkoopbiedingen en 
op basis van deze aankondiging mag geen beslissing genomen worden door enige Houder. 
De bepalingen en voorwaarden van de Terugkoopbiedingen zijn omschreven in het 
Koopaanbod. Deze aankondiging moet samen gelezen worden met het Koopaanbod. Het 
Koopaanbod bevat belangrijke informatie die zorgvuldig gelezen dient te worden voor enige 
beslissing gemaakt wordt met betrekking tot de Terugkoopbiedingen. Indien een Houder 
enige twijfel heeft over de inhoud van deze aankondiging, of over het Koopaanbod, of de 
actie die hij moet ondernemen, wordt hem aangeraden zijn eigen financieel en juridisch 
advies in te winnen, inclusief in verband met enige fiscale gevolgen, onmiddellijk van zijn 
effectenmakelaar, bankdirecteur, advocaat, accountant of andere onafhankelijke financiële, 
fiscale of juridische adviseur. Elk individu of vennootschap wiens Obligaties voor zijn rekening 
aangehouden worden door een makelaar, dealer, bank, bewaarder, trustvennootschap of 
andere aangewezen persoon moet contact opnemen met dergelijke entiteit indien hij zijn 
Obligaties wenst aan te bieden krachtens de Terugkoopbiedingen. 

Noch de Vennootschappen, noch de Dealer Managers of hun verwante vennootschappen, 
noch hun respectieve raden van bestuur, noch de Tender- en Informatieagent, de trustee met 
betrekking tot de USD Obligaties of enige van hun respectieve verwante vennootschappen 
maakt enige aanbeveling, of heeft een opinie uitgedrukt, over of Houders al dan niet hun 
Obligaties zouden moeten aanbieden, of daarvan moeten afzien, krachtens de 
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Terugkoopbiedingen. Elke Houder moet zijn eigen beslissing nemen of hij zijn Obligaties 
aanbiedt en zo ja, over de hoofdsom van de Obligaties die hij aanbiedt. 

De Vennootschappen hebben deze aankondiging of het Koopaanbod niet ingediend bij, 
en zij zijn niet beoordeeld door, enige federale of statelijke effectencommissie of 
regulerende autoriteit van enig land. Er is geen autoriteit gevestigd over de 
nauwkeurigheid of adequaatheid van deze Terugkoopbiedingen, en het is onwettig en 
kan een misdrijf uitmaken om enige tegengestelde verklaring af te leggen. 

Het Koopaanbod maakt geen bod tot aankoop van Obligaties uit in enige jurisdictie waarin, of 
aan of van enige persoon aan of van wie, het onwettig is een dergelijk bod te maken onder 
toepasselijke effecten- of blue sky-wetten. De verdeling van het Koopaanbod in bepaalde 
jurisdicties is beperkt door de wet. Personen in wier bezit het Koopaanbod komt worden 
verplicht door elk van de Vennootschappen, de Dealer Managers, de Tender- en 
Informatieagent om zich te informeren over dergelijke beperkingen en om deze na te leven. 
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Anheuser-Busch InBev Contacten 

  

Investeerders     Media 

Shaun Fullalove       Kate Laverge 

Tel: +1 212 573 9287     Tel: +1 917 940 7421 

E-mail: shaun.fullalove@ab-inbev.com     E-mail: kate.laverge@ab-inbev.com   

 

Maria Glukhova       Ana Zenatti 

Tel: +32 16 276 888     Tel: +1 646 249 5440 

E-mail: maria.glukhova@ab-inbev.com     E-mail: ana.zenatti@ab-inbev.com 

 

Cyrus Nentin      Fallon Buckelew 

Tel: +1 646 746 9673     Tel: +1 310 592 6319  

E-mail: cyrus.nentin@ab-inbev.com     E-mail: fallon.buckelew@ab-inbev.com     

  

Investeerders in vastrentende effecten  

Patrick Ryan        

Tel: +1 646 746 9667      

 E-mail: patrick.ryan@ab-inbev.com     

 

 

Over Anheuser-Busch InBev 

Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen op de 
Mexicaanse (MEXBOL: ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York Stock 
Exchange (NYSE: BUD). Als bedrijf koesteren we de grootse droom om een toekomst met meer gejuich te scheppen. We zijn altijd op 
zoek naar nieuwe manieren om de momenten van het leven te bedienen, onze sector vooruit te helpen en een betekenisvolle impact op 
de wereld te hebben.  

We engageren ons om uitstekende merken te creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste 
ingrediënten. Onze diverse portefeuille met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; 
de multinationale merken Beck’s®, Hoegaarden®, Leffe® en Michelob ULTRA®; en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud 
Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® en Skol®. 
Ons brouwerfgoed gaat meer dan 600 jaar terug en beslaat verschillende continenten en generaties. Van onze Europese roots in brouwerij 
Den Hoorn in Leuven, België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij in St. Louis in de Verenigde Staten. Tot de oprichting 
van de Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. Geografisch 
gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten benutten we de collectieve sterkte van 
ongeveer 169.000 medewerkers in bijna 50 landen wereldwijd. In 2021 bedroeg de gerapporteerde omzet van AB InBev 54,3 miljard USD 
(exclusief joint-ventures en geassocieerde ondernemingen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:shaun.fullalove@ab-inbev.com
mailto:kate.laverge@ab-inbev.com
mailto:maria.glukhova@ab-inbev.comn
mailto:ana.zenatti@ab-inbev.com
mailto:cyrus.nentin@ab-inbev.com
mailto:fallon.buckelew@ab-inbev.com


 

Persbericht – 16 november 2022 – 12 

 
 

ab-inbev.com 

Toekomstgerichte verklaringen 

Dit bericht bevat “toekomstgerichte verklaringen”. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen van het 
management van AB InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn uiteraard onderhevig aan 
onzekerheid en verandering van omstandigheden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten verklaringen andere dan 
historische feiten en omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten zoals “zal”, “kan”, “zou”, “gelooft”, “is van plan”, “verwacht”, 
“anticipeert”, “beoogt”, “schat”, “waarschijnlijk”, “voorziet”, en soortgelijke bewoordingen. Alle verklaringen, behalve deze over historische 
feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die de huidige 
meningen van het management van AB InBev weerspiegelen, verschillende risico’s en onzekerheden inhouden met betrekking tot AB 
InBev, en afhangen van vele factoren, waarvan sommige buiten de controle van AB InBev liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico’s en 
onzekerheden waardoor de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, de effecten van de COVID-19-pandemie en onzekerheden over haar impact en duur en de risico’s en onzekerheden met 
betrekking tot Anheuser-Busch InBev die beschreven worden onder Item 3.D van AB InBevs jaarverslag op Formulier 20-F, dat ingediend 
werd bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) op 18 maart 2022. Veel van deze risico’s en onzekerheden worden en 
zullen worden verergerd door de COVID-19-pandemie en het lopende conflict in Rusland en Oekraïne en enige verslechtering van de 
globale bedrijfs- en economische omstandigheden. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren zouden er kunnen voor zorgen dat de 
daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate verschillen van de resultaten weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. De 
toekomstgerichte verklaringen moeten worden samengelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, met inbegrip 
van AB InBevs meest recente Formulier 20-F en andere verslagen op Formulier 6-K, alsook alle andere documenten die AB InBev 
openbaar heeft gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn volledig onder voorbehoud van deze waarschuwingen 
en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen die AB InBev anticipeert, zullen worden 
gerealiseerd of, zelfs indien substantieel gerealiseerd, deze de verwachte gevolgen of effecten zullen hebben op AB InBev, haar 
activiteiten of operaties. Tenzij zoals vereist bij wet, wijst AB InBev elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen 
publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. 

 


