Persbericht
Aanvulling op het prospectus met betrekking tot het openbaar aanbod en plaatsing bij
gekwalificeerde beleggers in België en het Groothertogdom Luxemburg van obligaties
in het kader van een obligatielening voor een verwacht bedrag van minimum EUR
75.000.000 en maximum EUR 125.000.000 zoals aangekondigd op 28 mei 2013
Reims, 30 mei 2013
Het bruto actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraag 3,77%. Ten gevolge van een materiële
vergissing in het prospectus zoals gepubliceerd op 28 mei 2013, wordt het gepreciseerd dat dit
rendement een verschil vertegenwoordigt van 269,2 basispunten in plaats van 304,7 ten opzichte
van de mid-swaprente1 op 6 jaar die van kracht was op het ogenblik van het vastleggen van de
financiële voorwaarden van deze uitgifte (te weten 1,078% op 28 mei 2013 rond 9u15 – bron:
Bloomberg). Deze mid-swap referentierente wordt meegegeven ter vergelijking en kan veranderen
tussen de datum waarop ze werd vastgesteld (28 mei 2013) en het begin van de intekenperiode (3
juni 2013).
Deze rechtzetting maakt het voorwerp uit van een aanvulling die kosteloos beschikbaar zal zijn vanaf
31 mei 2013 ter zetel van Vranken-Pommery Monopole S.A., of op de website van de Autorité des
Marchés Financiers (www.amf-france.org), Vranken-Pommery Monopole (www.vrankenpommery.fr)
of KBC Bank NV (www.kbc.be).
Over Vranken-Pommery Monopole
Vranken-Pommery Monopole is de tweede grootste champagnegroep. In haar champagneportefeuille zitten, de
grote merken VRANKEN met de cuvées Diamant en Demoiselle, POMMERY met de cuvées Louise en POP,
HEIDSIECK & C° MONOPOLE met de cuvée Impératrice en CHARLES LAFITTE met de cuvée Orgueil de
France. Vranken-Pommery Monopole is eigenaar van het topklasse portomerk ROZES en van de Dourowijnen
TERRAS DO GRIFO. Met de merken Sable de Camargue - Gris de Gris - DOMAINES LISTEL, Côtes de
Provence en Rosé du CHATEAU LA GORDONNE is de Groep marktleider in de roséwijnen.
Vranken-Pommery is de grootste eigenaar van wijngaarden in Europa, gelegen in de champagnestreek, de
Provence, de Camargue en Portugal.
De vennootschap Vranken-Pommery Monopole is genoteerd op NYSE Euronext Parijs en NYSE Euronext
Brussel (Ticker "VRAP" (Parijs), Ticker "VRAB" (Brussel); ISIN-code: FR0000062796).

Dit persbericht kan geraadpleegd worden op de website www.vrankenpommery.fr.
“Dit persbericht is geen aanbod of een verzoek om effecten te kopen of erop in te schrijven. Een prospectus en
een aanvulling met betrekking tot de uitgifte (goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers) zijn
beschikbaar op de website www.vrankenpommery.fr. Elke beslissing in verband met de effecten waarnaar dit
persbericht verwijst, moet berusten op een grondige analyse van het prospectus. Onverminderd de
goedkeuring van het prospectus door de AMF in Frankrijk, werd voor de effecten waarnaar dit persbericht
verwijst, geen aanvraag tot goedkeuring ingediend in enige ander rechtsgebied buiten België of het
Groothertogdom Luxemburg. Dit persbericht mag niet worden verspreid in een rechtsgebied waar de
aanbieding van effecten onderworpen is aan een voorafgaande toelating”.
Contacten
Vranken-Pommery Monopole :
Patrice Proth, Secrétaire Général
+ 33 3 26 61 62 34, comfi@vrankenpommery.fr
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