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Anheuser-Busch Inbev kondigt
Definitieve Resultaten aan van
Terugkoopbiedingen op maximaal USD
16,5 Miljard Totale Aankoopprijs van
Twaalf Series USD Obligaties
Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE:
ANH) kondigde vandaag het aflopen aan van biedingen door haar volle dochtervennootschappen
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. ("ABIFI" of een "Vennootschap"), Anheuser-Busch InBev
Worldwide Inc. (“ABIWW” of een “Vennootschap”) en Anheuser-Busch Companies, LLC (“ABC” of
een "Vennootschap" en tezamen met ABIFI en ABIWW, de “Vennootschappen”) om alle geldig
aangeboden (en niet geldig ingetrokken) en aanvaarde obligaties van twaalf series van obligaties
uitgegeven door de Vennootschappen voor cash te kopen tot een totale aankoopprijs (exclusief
aangegroeide en onbetaalde interest) van $16.500.000.000 (de "Totale Biedingsgrens") (de
"Terugkoopbiedingen").
De Terugkoopbiedingen werden gemaakt onder de bepalingen en voorwaarden opgenomen in het
koopaanbod van 10 januari 2019 (het "Koopaanbod"). Termen die niet gedefinieerd worden in deze
aankondiging hebben de betekenis eraan gegeven in het Koopaanbod.
De Terugkoopbiedingen liepen af om 23:59 uur, New Yorkse tijd, op 7 februari 2019. Zoals
aangekondigd op 25 januari 2019 werd de Totale Biedingsgrens niet bereikt op de Vroege
Terugkooptijd, zijnde 24 januari 2019.
Volgens informatie geleverd door Global Bondholder Services Corporation, de tender- en
informatieagent voor de Terugkoopbiedingen, werd een totaalbedrag van $16.326.085.000 in
hoofdsom van de Obligaties geldig aangeboden voor of op de Vroege Terugkooptijd en niet geldig
ingetrokken. Na de Vroege Terugkooptijd en voor of op de Aflooptijd werd een bijkomende
$12.450.000 totaalbedrag in hoofdsom aan Obligaties geldig aangeboden. Bijgevolg werd op de
Aflooptijd een totaalbedrag van $16.338.535.000 in hoofdsom aan Obligaties geldig aangeboden en
niet geldig ingetrokken. De Afwikkelingsdatum voor de Terugkoopbiedingen wordt verwacht 11
februari 2019 te zijn.
Bij de voltooiing van de Terugkoopbiedingen zullen de Vennootschappen een totaalbedrag in
hoofdsom van $16.338.535.000 teruggekocht hebben van verschillende series uitstaande obligaties,
zoals uiteengezet in de tabel hieronder:
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Pool
Titel van de
Obligaties

Niveau van
Hoofdsom aangeboden
Aanvaardingsop de Vroege
Uitstaande hoofdsom na
CUSIP / ISIN
Emittent
prioriteit
Terugkooptijd
aankoop
2021 Pool
Aangepaste Pool Biedingsgrens: tot aan USD 2.908.715.604 Totale Aankoopprijs

2,650%
035242 AJ5 /
Obligaties met

ABIFI

1

$2.518.521.000

$2.449.067.000

ABIFI

2

$189.204.000

$310.796.000

ABIWW

3

$214.638.000

$285.362.000

US035242 AJ52
vervaldag 2021
Obligaties met
variabele

035242 AK2 /

rentevoet met

US035242 AK26

vervaldag 2021
4,375%
03523TBB3 /
Obligaties met
US03523T BB35
vervaldag 2021
2022 Pool
Aangepaste Pool Biedingsgrens: tot aan USD 2.597.501.582 Totale Aankoopprijs
3,750%
035240 AD2 /
Obligaties met

ABIWW

1

$1.100.588.000

$1.249.451.000

ABIWW

2

$1.295.953.000

$1.704.047.000

US035240 AD27
vervaldag 2022
2,500%
03523TBP2 /
Obligaties met
US03523T BP21
vervaldag 2022
2023 Pool
Aangepaste Pool Biedingsgrens: tot aan USD 3.574.104.075 Totale Aankoopprijs
2,625%
035242 AA4 /
Obligaties met

ABIFI

1

$606.684.000

$643.316.000

ABIFI

2

$2.885.926.000

$3.114.074.000

US035242 AA44
vervaldag 2023
3,300%
035242 AL0 /
Obligaties met
US035242 AL09
vervaldag 2023
2024 Pool
Aangepaste Pool Biedingsgrens: tot aan USD 1.720.654.250 Totale Aankoopprijs
Obligaties met
variabele

035240AK6 /

rentevoet met

US035240 AK69

ABIWW

1

$270.907.000

$229.093.000

ABIWW

2

$845.580.000

$654.420.000

vervaldag 2024
3,500%
035240AJ9 /
Obligaties met
US035240 AJ96
vervaldag 2024
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3,700%
03524B AE6 /
Obligaties met

ABIFI

3

$534.827.000

$865.173.000

US03524BAE65
vervaldag 2024
2026 Pool
Aangepaste Pool Biedingsgrens: tot aan USD 5.699.024.491 Totale Aankoopprijs
3,650%
035242 AP1 /
Obligaties met

ABIFI

1

$811.685.000

$1.633.152.000

1

$5.064.022.000

$3.491.141.000

US035242 AP13
vervaldag 2026
03522A AD2 /
3,650%
U00323 AD4 /

ABIWW en

US03522A AD28 /

ABC

Obligaties met
vervaldag 2026
USU00323 AD40

Niet-U.S. beperkingen op de verspreiding
Italië. 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 Italiaanse wetten en
verordeningen. De Terugkoopbiedingen worden in de Republiek 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, paragrafen 3 en 4 van de
CONSOB Verordening Nr. 11971 van 14 mei 1999, zoals gewijzigd. Houders of uiteindelijk
begunstigden van Obligaties die gevestigd zijn of zich bevinden in Italië kunnen Obligaties aanbieden
voor aankoop in de Terugkoopbiedingen via geautoriseerde personen (zoals investeringsfirma's,
banken of financiële tussenpersonen die toegelaten zijn om zulke activiteiten in de Republiek Italië te
ondernemen in overeenstemming met de Wet Financiële Diensten, CONSOB Verordening Nr. 16190
van 29 oktober 2007, 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 de
toepasselijke wetten en regelgeving betreffende informatieverplichtingen ten aanzien van cliënteel in
verband met dergelijke Obligaties of de Terugkoopbiedingen.
Verenigd Koninkrijk. De mededeling 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 in de zin van sectie 21 van de
Financial Services and Markets Act 2000. Het Koopaanbod en dergelijke documenten en/of
materialen worden bijgevolg niet verdeeld aan, en mogen niet doorgegeven worden aan, personen in
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het Verenigd Koninkrijk anders dan (i) aan de personen in het Verenigd Koninkrijk die vallen binnen
de definitie van professionele investeerders (zoals gedefinieerd in artikel 19(5) van de Financial
Services and Markets Act 2000 (Financiële Promotie) Order 2005 (het "Financiële Promotie Order"),
(ii) aan de personen die gevat worden door artikel 43(2) van het Financiële Promotie Order, inclusief
bestaande leden en schuldeisers van de Bieder, (iii) aan personen buiten het Verenigd Koninkrijk, of
(iv) aan enige andere persoon aan wie het anderszins wettig overgemaakt kan worden onder het
Financiële Promotie Order.
Frankrijk. De Terugkoopbiedingen worden niet gedaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan
het publiek in de Republiek Frankrijk (Frankrijk). Noch dit Koopaanbod noch enige andere
documenten of materialen gerelateerd aan de Terugkoopbiedingen zijn verspreid of zullen verspreid
worden onder het publiek in Frankrijk en alleen (i) aanbieders van beleggingsdiensten met betrekking
tot portefeuillebeheer voor rekening van derden (personnes fournissant le service d’investissement de
gestion de portefeuille pour compte de tiers) en/of (ii) gekwalificeerde beleggers (investisseurs
qualifiés) andere dan individuen, handelend voor eigen rekening en allen zoals gedefinieerd in, en in
overeenstemming met, artikels L.411-1, L.411-2 en D.411-1 van het Frans Monetair en Financieel
Wetboek, komen in aanmerking om deel te nemen aan de Terugkoopbiedingen. Het Koopaanbod
werd niet en zal niet worden ingediend voor toelating bij of goedkeuring door de Autorité des Marchés
Financiers.
België. Noch het Koopaanbod noch enige andere documenten of materialen gerelateerd aan
de Terugkoopbiedingen zijn ingediend of zullen ter goedkeuring of erkenning ingediend worden bij de
Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en, aldus mogen de Omruilbiedingen in
België niet als een openbaar bod gedaan worden, zoals gedefinieerd in de artikelen 3 en 6 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 mogen de
Terugkoopbiedingen niet uitgebreid worden, en noch dit Koopaanbod noch enige andere documenten
of

materialen

gerelateerd

aan

de

Terugkoopbiedingen

(inclusief

enig

memorandum,

informatiedocument, brochure of gelijkaardig document) werd verspreid of zal verspreid worden of
beschikbaar gemaakt worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan enige persoon in België anders
dan "gekwalificeerde beleggers" in de zin van artikel 10 van de Belgische Wet van 16 juni 2006 op de
openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt (zoals gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd),
handelend voor eigen rekening. Wat België betreft, werd het Koopaanbod enkel uitgegeven voor het
persoonlijk gebruik van de hierboven gedefinieerde gekwalificeerde beleggers en exclusief voor de
doeleinden van de Terugkoopbiedingen. Bijgevolg mag de informatie vervat in het Koopaanbod niet
gebruikt worden voor enige andere doeleinden of bekend gemaakt worden aan enige andere persoon
in België.
Wettelijke kennisgevingen
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Deze aankondiging is enkel voor informatiedoeleinden en is geen koopaanbod, een uitnodiging tot
koopaanbod of een uitnodiging tot toestemming met betrekking tot enige effecten. 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 beschreven 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, de Garanten, de Dealer Managers of hun verwante vennootschappen,
hun respectieve raden van bestuur, de Depothouder en Tender- en Informatieagent, de
Obligatietrustee 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 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 wiens bezit dit Koopaanbod komt worden verplicht door elk van de
Vennootschappen, de Garanten, de Dealer Managers en de Depothouder en Tender- en
Informatieagent om zich te informeren over dergelijke beperkingen en om deze na te leven.
Wettelijke disclaimer
Dit bericht bevat “toekomstgerichte verklaringen”. Die 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 onder andere verklaringen met betrekking tot Anheuser-Busch InBevs bedrijfscombinatie met SAB en andere
verklaringen andere dan historische feiten. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten
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zoals “zal”, “kan”, “zou”, “geloven”, “van plan zijn”, “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 het vermogen
om uit de bedrijfscombinatie met SAB synergieën te realiseren, de risico’s en onzekerheden met betrekking tot AnheuserBusch InBev die beschreven worden onder Item 3.D van AB InBevs jaarverslag op formulier 20-F (“Form 20-F”), dat ingediend
werd bij de US Securities and Exchange Commission ("SEC") op 19 maart 2018. 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 samen gelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere
documenten, met inbegrip van AB InBevs meest recente Form 20-F, andere verslagen op Form 6-K, alsook alle andere
documenten die AB InBev openbaar heeft gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden volledig
bepaald door 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.
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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). We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere
wereld. Bier, het oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om
uitstekende merken te creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke
ingrediënten. Onze diverse portefeuille met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en
Stella Artois®; de multinationale merken Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden®; Leffe® en lokale kampioenen zoals
Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Michelob Ultra®, 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
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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 180 000 medewerkers in bijna 50
landen wereldwijd. In 2017 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 56,4 miljard USD (exclusief joint-ventures en
geassocieerde ondernemingen).
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