INVITE TO BONDHOLDERS’ CALL
19/05/2017

EXMAR NV - Invite to bondholders’ call
On 13 June 2017 EXMAR summoned a bondholders’ meeting with the intention to inter alia extend the maturity of
its outstanding NOK 1,000 million senior unsecured bond EXMAR01 (ISIN NO 0010714512). In this regard EXMAR is
inviting all holders of EXMAR01 bonds to a bondholders’ call on Thursday 22 June 2017 at 10:00am CET. For
bondholders interested in participating on the call please contact one of EXMAR’s financial advisors (contact details
below). Bondholders will need to present proof of holdings in EXMAR01 to such advisor by no later than Thursday
22 June 2017 at 09:30am CET to get access to the call.

******
EXMAR NV – uitnodiging van de obligatiehouders voor telefoongesprek
Op 13 juni 2017 heeft EXMAR NV een vergadering van obligatiehouders bijeengeroepen met de bedoeling onder
andere de looptijd van de uitstaande senior ongedekte obligatielening EXMAR01 (ISIN NO 0010714512) van NOK
1.000 miljoen te verlengen. EXMAR nodigt de houders van EXMAR01 obligaties uit voor een telefoongesprek op
donderdag 22 juni 2017 om 10.00 u CET. Obligatiehouders die wensen aan het telefoongesprek deel te nemen,
gelieve contact op te nemen met één van de onderstaande financiële raadgevers van EXMAR. Vooraleer deel te
nemen aan het gesprek dienen de obligatiehouders uiterlijk op 22 juni 2017 om 9.30 u CET bewijs van hun
obligaties voorleggen aan één van de genoemde raadgevers.
Financial advisors to EXMAR:
Financiële raadgevers van EXMAR :
DNB Markets: Bond syndicate desk
bond.syndicate@dnb.no
+47 24 16 93 68
Pareto Securities: Marcus Rosén
marcus.rosen@paretosec.com
+47 94 13 78 77
Nordea: Nicolai Bratt
nicolai.bratt@nordea.com
+47 22 48 79 33
SEB: Peter Rohn
peter.rohn@seb.no
+47 41 200 659

For further information contact :
Voor verdere informatie contacteer :
Miguel de Potter CFO | +32 3 247 56 11 | www.exmar.be

