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Obvion ontvangt Award voor Green STORM 2017 transactie
Heerlen, 29 maart 2018
Gisteravond heeft Obvion de “Asset-Based Bond of the Year Award" gewonnen voor haar Green
STORM 2017 transactie. De award is uitgegeven door Environmental Finance.
Obvion wint de award voor haar succesvolle securitisatie transactie, Green STORM 2017, ter
grootte van EUR 550 miljoen euro. Obvion zal de opbrengst gebruiken om hypotheken van energieefficiënte huizen te herfinancieren.
Max Bronzwaer, Directeur en Treasurer van Obvion: “Na het succes van Green STORM 2016, was
dit de tweede keer dat beleggers de mogelijkheid kregen om groene RMBS-obligaties te kopen voor
hun duurzaamheidsportefeuille. De obligaties waren alleen aangeboden aan groene beleggers.”
“Diversificatie van de beleggersgroep was één doel van deze transactie maar zeker niet het enige
doel. Deze transactie gaat ook over een bijdrage aan de wereld waarin wij leven. Onze ambitie was
door het brengen van een groene transactie beleggers de gelegenheid te bieden om te beleggen in
een groene RMBS. Deze tweede succesvolle groene transactie met een beleggersgroep die ten
opzichte van 2016 gegroeid is, laat zien dat Green STORM 2016 niet een eenmalige transactie was,
maar een terugkerend onderdeel van het STORM programma, aldus Rachelle Rijk, Hoofd Balance
Sheet Management & Funding bij Obvion”.
Rabobank en Société Générale waren “joint bookrunners” op deze transactie.
Max Bronzwaer, Directeur en Treasurer van Obvion: “We zijn erg blij met deze award.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk onderdeel van Obvion’s strategie.
Obvion bevordert energiebesparing en biedt haar klanten de mogelijkheid om
energiebesparingsmaatregelen te financieren via de hypotheek. Daardoor was, naast het feit dat
wij een frequente emittent zijn van RMBS obligaties, de uitgifte van een groene RMBS obligatie een
logische en vanzelfsprekende volgende stap voor ons”.
Rachelle Rijk, hoofd Balance Sheet Management & Funding bij Obvion: “Onze ervaring leert dat
zowel klanten als beleggers duurzaamheid belangrijk vinden. Wij vinden dat duurzaamheid meer is
dan het milieu, energieverbruik, en ‘groene’ oplossingen. Wij vinden dat we niet alleen duurzaam
moeten handelen, maar het ook moeten zijn. Dus ook in de manier waarop de financiering en
funding van eigen woning bezit plaatsvindt. Waarbij alles in het licht staat van een duurzame
oplossing voor onze klant. Daarom hebben we met deze tweede Green STORM uitsluitend groene
beleggers aangehaakt. De interesse in Green STORM 2017 was overweldigend. Het orderboek was
1,4 miljard euro en de definitieve transactie-omvang werd vastgesteld op EUR 550 miljoen. De
effectieve rente die investeerders ontvangen is 3-maands Euribor + 17 basispunten (bp)”.
Over Obvion
Bij Obvion doen we er alles aan om woondromen uit te laten komen. Zodat onze klanten fijn en
lekker kunnen wonen en leven. We zoeken naar oplossingen die zo goed mogelijk bij onze klanten
passen. Dát is waarvoor we het doen en daarvoor maken we ons sterk. Natuurlijk doen we dat niet
alleen. Als klanten bij ons een hypotheek afsluiten, dan loopt dat altijd via geselecteerde
onafhankelijke adviseurs. Samen staan we tenslotte sterker. Obvion is 100% dochter van
Rabobank en opereert vanuit Heerlen met ruim 630 medewerkers.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Franken, Obvion, telefoonnummer
088 1470369 of 06 1366 8005 of mail naar pers@obvion.nl.

