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SRLEV stelt op verzoek EU couponbetaling uit
De Europese Commissie heeft besloten SRLEV N.V. (SRLEV) geen toestemming te geven de op de
Obligaties verschuldigde coupon op de aankomende rentebetaaldatum uit te keren. Om die reden moet
SRLEV krachtens Voorwaarde 4(e) van de Voorwaarden gebruik maken van haar optionele recht tot uitstel
van deze couponbetaling.
SRLEV heeft in april 2011 €400 miljoen aan achtergestelde obligaties (ISIN-code XS0616936372) met een
vervaldatum in 2041 uitgegeven (de Obligaties). De uitgiftevoorwaarden zijn opgenomen in een prospectus d.d.
12 april 2011 (de Voorwaarden). De Europese Commissie heeft onlangs besloten SRLEV geen toestemming te
geven de op de Obligaties verschuldigde coupon op de aankomende rentebetaaldatum, d.w.z. 15 april 2013, uit
te keren. Om die reden moet SRLEV krachtens Voorwaarde 4(e) van de Voorwaarden gebruik maken van haar
optionele recht tot uitstel van deze couponbetaling.
Op 1 februari 2013 werd SNS REAAL N.V. (SNS REAAL), de uiteindelijke holding van SRLEV, genationaliseerd
door de Nederlandse Staat en heeft de Staat de Europese Commissie officieel in kennis gesteld van een aantal
steunmaatregelen ten behoeve van SNS REAAL. Op 22 februari 2013 gaf de Europese Commissie haar
goedkeuring aan de staatssteunmaatregelen op voorwaarde van o.a. een verbod op het aflossen van hybride
schuld of couponbetaling. Als gevolg hiervan is het SNS REAAL niet toegestaan enige betaling te verrichten op
hybride schuldinstrumenten, tenzij dergelijke betalingen voortvloeien uit een juridische verplichting, en is het
SNS REAAL, zonder voorafgaande toestemming van de Europese Commissie, niet toegestaan deze instrumenten
(vervroegd) af te lossen of ze terug te kopen.
Omdat SRLEV op grond van de Voorwaarden niet verplicht is de op 15 april 2013 verschuldigde rente uit te
keren, staat de Europese Commissie SRLEV niet toe om deze coupon te betalen. Krachtens Voorwaarde 7 van de
Voorwaarden, is er bij het niet uitbetalen van de coupon geen sprake van verzuim. De onbetaald gebleven rente
zal, zolang het onbetaald blijft, gelden als achterstallige rente en hierop zal hetzelfde rentepercentage als op de
Obligaties van toepassing zijn.
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OVER SNS REAAL
SNS REAAL N.V. is een innovatieve dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral
richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het mkb. Het aanbod bestaat uit: sparen, beleggen, hypotheken,
verzekeren en pensioenen. Vanuit een lange traditie voelt SNS REAAL N.V. zich verbonden met de Nederlandse
samenleving. Met een balanstotaal van bijna € 134 miljard (eind juni 2012) is SNS REAAL N.V. een van de grote
bankverzekeraars in Nederland. De onderneming heeft circa 6.700 medewerkers (fte’s) en heeft haar
hoofdkantoor in Utrecht. Sinds 1 februari 2013 is de Nederlandse Staat de enige aandeelhouder van SNS REAAL
geworden.

DISCLAIMER
Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of
aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven door SNS REAAL N.V. Dit
persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking tot de financiële resultaten van SNS
REAAL N.V. Als u geen persberichten van SNS REAAL N.V. wenst te ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar
info@snsreaal.nl.
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