PERSBERICHT
Obvion wint IIR Securitisation Award 2017
Heerlen, 19 april 2017
Zojuist heeft Obvion de IIR Securitisation Award 2017 gewonnen voor haar Green STORM 2016
transactie. De prijs is een initiatief van IIR Finance die jaarlijks het Securitisation Event in
Nederland organiseert.
Obvion heeft de prijs gewonnen voor de uitgifte van de eerste groene Residential Mortgage Backed
Security (RMBS) ter wereld, Green STORM 2016 met een totaal volume van EUR 500 mln.
Deze Groene STORM transactie heeft daarmee een positieve bijdrage geleverd aan de Nederlandse
Securitisatie Markt.
Door de Advisory Board van IIR Finance werden uit een longlist naast Obvion met haar Green
STORM programma ook de securitisatietransacties Credit Agricole – Consumer Finance and
Dynamis Credit & Goldman Sachs – Elan Hypotheek genomineerd. Tijdens het Securitisation Event
2017 werd door de aanwezige financiële professionals Obvion gekozen als winnaar.
Max Bronzwaer, Executive Director en Treasurer bij Obvion: “We zijn heel dankbaar en trots met
deze award en het is voor ons een aanmoediging om door te gaan in de richting die we met Green
STORM zijn ingeslagen. Green STORM 2016 bood groene beleggers voor de eerste keer ter wereld
de mogelijkheid om groene RMBS obligaties te kopen voor hun SRI beleggingsportefeuille. Vanaf
de start van deze transactie zijn we heel helder geweest in onze communicatie naar beleggers en
de markt dat ons doel was om deze groene obligaties te plaatsen bij echte groene beleggers
volgens de Obvion criteria. Het overweldigende succes van deze groene obligatie is een duidelijk
bewijs van het unieke karakter van deze Green STORM transactie en de kracht van het STORMprogramma. Wij geloven dat deze eerste groene RMBS er toe heeft geleid dat niet-groene
beleggers interesse tonen in groene beleggingen. Daarnaast kijken groene beleggers nu naar RMBS
beleggingen en andere emittenten van RMBS obligaties naar de mogelijkheden en kansen voor
uitgifte van een groene RMBS.”
De Advisory Board : “Met Green STORM 2016 heeft Obvion als ’s-werelds eerste groene RMBS een
nieuwe markt geopend die veel aandacht heeft getrokken van zowel beleggers als andere
emittenten. Obvion heeft daardoor succesvol een securitisatie-transactie (RMBS) gedaan, Green
STORM 2016, ter grootte van EUR 500 miljoen. De emissie is de eerste groene RMBS van Obvion
en tevens de eerste ter wereld. De gemiddelde looptijd is 5 jaar en de rente is vastgesteld op 3maands Euribor + 30 basispunten (bp). Dat is een duidelijke bevestiging van de kracht van het
Green STORM-programma en de top naam van Obvion als verstrekker van verantwoorde
hypotheken en emittent van dit type obligaties.”
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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Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Franken, Obvion, telefoonnummer
088 1470369 of 06 13668005 of mail naar pers@obvion.nl.
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