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De Volksbank geeft met succes € 500 miljoen 

aan senior non-preferred obligaties uit  

Op 15 juni 2021 heeft de Volksbank met succes € 500 miljoen aan senior non-preferred (SNP) 

obligaties uitgegeven. De SNP-obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en een coupon van 0,25%. 

Het is de tweede uitgifte van SNP-obligaties van de Volksbank, na de eerste uitgifte van 

€ 500 miljoen met een looptijd van 7 jaar, in februari 2021. 

 

De SNP-obligaties zijn uitgegeven onder het Green Bond Framework 2021 van de Volksbank, dat 

aansluit bij de EU Taxonomie. De Volksbank beschouwt groene obligaties als een effectief 

instrument om beleggingen te faciliteren in activa die positief bijdragen aan het klimaat en aan 

het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de EU-

doelstellingen. Met haar groene financieringsstrategie wil de Volksbank een verdere diversificatie 

van haar beleggersbasis bewerkstelligen door zich te richten op maatschappelijk verantwoorde 

en sterk geëngageerde duurzame beleggers en gelijktijdig de relatie met bestaande beleggers te 

versterken. 

 

De tweede uitgifte van € 500 miljoen aan SNP-obligaties is in lijn met de kapitaalplanning van de 

Volksbank dat als uitgangspunt heeft dat de minimale risico-ongewogen MREL-vereiste van 8% 

vanaf 1 januari 2024 volledig dient te zijn ingevuld met CET1 kapitaal en achtergestelde 

verplichtingen (Tier 1-kapitaal, Tier 2-kapitaal en SNP-obligaties). Op basis van de kapitaalpositie 

per eind 2020 heeft de Volksbank aangegeven dat zij verwacht tot 1 januari 2024 voor 

€ 2,0 miljard tot € 2,5 miljard aan SNP-obligaties uit te geven. 

 

De groene SNP-obligaties zullen worden genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange. 

  

Kenmerken uitgifte  

Omvang lening € 500 miljoen 

ISIN XS2356091269 

Uitgifte koers 99,421 

Coupon 0,25% 

Datum settlement  22 juni 2021 

Format Eerste aflossingsmogelijkheid: 22 maart 2026 tot 22 juni 2026 (3M par call) 

Verwachte ratings Baa2 (Moody’s) / A- (Fitch) 
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VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

 

Corporate Communicatie Green Funding Team 

Harmen van der Schoor 

harmen.vanderschoor@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 - 10 11 73 63 

Bart Toering 

bart.toering@devolksbank.nl 

Telefoon: 030 - 214 33 21 

 

Daphne Andriesse 

daphne.andriesse@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 - 10 91 87 90 

 

 

Sharon Bloemendal 

sharon.bloemendal@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 - 41 07 46 78 

Investor Relations  

Jacob Bosscha 

jacob.bosscha@devolksbank.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 46 

 

 

Davey Hak 

davey.hak@devolksbank.nl 

Telefoon: 030 - 291 48 07 

 

 

 

OVER DE VOLKSBANK N.V. 

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende 

kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en 

systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een 

financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, 

BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor 

leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. 

De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl 

 

 

DISCLAIMER 

Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een 

opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven 

door de Volksbank N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking 

tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als u geen persberichten van de Volksbank N.V. 

wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@devolksbank.nl. 

  

 

http://www.devolksbank.nl/
mailto:communicatie@devolksbank.nl

