PERSBERICHT
SUCCESVOLLE SECURITISATIE DOOR ARGENTA – GREEN APPLE 2021-I B.V.
Antwerpen, 2 juni 2021 - Voor de verdere financiering van zijn hypotheekactiviteiten heeft Argenta vandaag
EUR 650 mio opgehaald via de uitgifte van een nieuwe effectiseringstransactie, Green Apple 2021-I.
Het is de vierde securitisatie na uitgiftes in 2017, 2018 en 2019.
Het onderpand bestaat uit kwaliteitsvolle hypotheken die door Argenta verstrekt werden aan Nederlandse
klanten. Door deze hoge kwaliteit en de structuur van de transactie kreeg de A-tranche een Aaa/AAA rating
van Moody’s en DBRS de hoogst mogelijke rating.
Er was grote interesse bij Europese institutionele investeerders. Op basis van een goed gediversifieerd
orderboek van EUR 1.588,1 mio, werd de uitgifte van initieel EUR 500 mio verruimd tot EUR 650 mio, die
geplaatst werd bij 27 investeerders.
De kwaliteit van de transactie, Argenta’s robuustheid en gunstige marktomstandigheden hebben ertoe
geleid dat in deze uitgifte een nieuwe benchmark pricing kon worden bereikt. De discount margin van 13
basispunten is de laagste spread op een Nederlandse RMBS sinds de mondiale financiële crisis van 2008.

Kenmerken van de Green Apple 2021-I-uitgifte:









Verkoper: Argenta Spaarbank nv
Uitgiftebedrag: 650 mio euro A-tranche notes (Aaa/AAA rating)
Looptijd: 23 juni 2021 tot 17 januari 2060 met mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling vanaf 17
januari 2028
Coupon: Euribor 3M+70bps
Uitgifteprijs: 102,878 %
Discount margin: Euribor 3 mnd +13bps
Structurering van de transactie: ABN Amro
Joint-lead managers: ABN Amro en Société Générale

Over Argenta
Argenta is een bank voor hypotheken en sparen. Onafhankelijk en zonder beursnotering, die in België al ruim
60 jaar staat als een huis. Argenta keert geen bonussen uit aan personeel en investeert het grootste deel van
de winst steeds opnieuw in Argenta. Ze opereert binnen de vertrouwde Benelux-markt.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met woordvoering:
Ylke van Gestel: 06 42 58 81 88 of ylke.vangestel@argenta.nl
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