PERSBERICHT
Obvion ontvangt award voor Green STORM 2017
Heerlen, 19 juni 2018
Gisteren heeft Obvion voor het tweede jaar op rij de Asset-backed/asset-based bond of the Year
Award mogen ontvangen voor de uitgifte van haar groene Residential Mortgage Backed Security
(RMBS), Green STORM 2017. De award is toegekend door het toonaangevende wereldwijde blad
“Environmental Finance”.
De Award werd uitgereikt in de Merchant Taylor’s Hall in Londen gedurende de jaarlijkse Green
Bonds Europe Conference.
Rachelle Rijk, Hoofd Balance Sheet Management & Funding bij Obvion: “We zijn uiteraard heel blij
met deze award. Naast dat wij al 15 jaar een frequente emittent zijn van RMBS-obligaties, groeit
de belangstelling voor onze groene RMBS obligaties, gebaseerd op ons langjarig beleid van
verantwoorde hypotheekverstrekking. Dat er zoveel aandacht is voor deze groene obligaties zegt
natuurlijk ook iets over de tijd en de wereld waarin we leven. Diversificatie van de beleggersgroep
was één doel van deze transactie maar zeker niet het enige doel. Onze ambitie was het brengen
van een groene transactie en beleggers de gelegenheid 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 een terugkerend en blijvend onderdeel van het
STORM programma is. Deze award onderstreept naar de markt toe opnieuw het commitment dat
Obvion heeft voor duurzaamheid. In mei 2018 hebben we wederom een succesvolle groene RMBS
geplaatst, Green STORM 2018.”
Max Bronzwaer, Directeur & Treasurer van Obvion: "Ik ben enorm trots op de realisatie van deze
succesvolle green bond transactie. Na het succes van Green STORM 2016, is dit de tweede keer dat
RMBS beleggers de mogelijkheid geboden kregen om groene RMBS-obligaties te kopen voor hun
duurzaamheidsportefeuille. Het orderboek was meer dan EUR 1,4 miljard dus het was geen
probleem voor ons om deze groene RMBS volledig te alloceren aan groene beleggers. Groene
beleggers weten de selectie van groene onderpanden en het unieke karakter van deze transactie
op waarde te schatten. In deze transactie namen zo’n 25 groene beleggers deel, waarvan een
aantal die niet hadden belegd in onze Green STORM 2016. Dat is heel positief en in lijn met het
doel dat wij in 2016 voor ogen hadden: het ontwikkelen van een nieuwe markt voor groene
hypotheeksecuritisaties."
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. Per 31-12-2017 heeft Obvion een portefeuille in beheer van EUR 33,8 miljard. Obvion
opereert vanuit Heerlen.
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.

