
 

 

 

 

 

 

  

 
SRLEV stelt couponbetaling uit op CHF 105 miljoen aan 

achtergestelde obligaties 
 

SRLEV heeft in juli 2011 CHF 105 miljoen aan achtergestelde obligaties (ISIN-code CH0130249581) zonder 

einddatum uitgegeven(de Obligaties). De uitgiftevoorwaarden zijn opgenomen in een prospectus d.d. 15 juli 

2011 (de Voorwaarden). 

 

Op 18 december 2013 bekrachtigde de Europese Commissie haar voorlopige besluit van 22 februari 2013 in een 

definitief besluit, waarin de staatssteunmaatregelen als gevolg van de nationalisatie op 1 februari 2013 van SNS 

REAAL, de uiteindelijke holding van SRLEV, zijn goedgekeurd met oplegging van een hybrid debt call en coupon 

ban voor betalingen die niet voortvloeien uit een juridische verplichting. Op grond van de Voorwaarden is er 

voor SRLEV geen verplichting om de op 19 december 2014 verschuldigde rente uit te keren. Om die reden is het 

SRLEV niet toegestaan om de rente te betalen en zal zij op grond van Voorwaarde 4(e) van de Voorwaarden 

gebruik maken van haar optionele recht tot uitstel van de couponbetaling. 

 

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 

De twee dochtervennootschappen van SNS REAAL N.V., SNS Retail Bank en VIVAT Verzekeringen, zijn 

innovatieve dienstverleners op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richten op de 

Nederlandse retailmarkt, inclusief het mkb. Het aanbod bestaat uit: sparen, beleggen, hypotheken, verzekeren 

en pensioenen. Vanuit een lange traditie voelen de merken van SNS REAAL N.V. zich verbonden met de 

Nederlandse samenleving. Met een balanstotaal van meer dan € 124 miljard (eind 2013) is SNS REAAL N.V. een 

van de grote financiële dienstverleners in Nederland. De onderneming heeft circa 6.400 medewerkers (fte’s) en 

heeft haar hoofdkantoor in Utrecht. NLFI is de enige aandeelhouder van SNS REAAL.  
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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. 

 

 


