Buyback of bonds
Terugkoop van obligaties
Regulated information
Gereglementeerde informatie
3/3/2022 5.45 pm

EXMAR Netherlands BV – Buyback of bonds
EXMAR Netherlands BV, a fully owned subsidiary of EXMAR NV (“EXMAR”), yesterday bought back a nominal value
of NOK 87 million in the EXMAR02 bond with ISIN NO0010852767 and maturity date 27 May 2022.
In total, EXMAR has now bought back a nominal value of NOK 135 million of the EXMAR02 bond.

EXMAR
EXMAR is a provider of floating solutions for the operation, transportation and transformation of gas. EXMAR’s mission is to serve customers
with innovations in the field of offshore extraction, transformation, production, storage and transportation by sea of liquefied natural gases,
petrochemical gases and liquid hydrocarbons. EXMAR creates economically viable and sustainable energy value chains in long-term alliances
with first class business partners.
EXMAR designs, builds, certifies, owns, leases and operates specialized, floating maritime infrastructure for this purpose as well as aiming for
the highest standards in performing commercial, technical, quality assurance and administrative management for the entire maritime energy
industry.
EXMAR is listed on Euronext Brussels (EXM) and is part of the BEL Small Index.

******
EXMAR Netherlands BV – Terugkoop van obligaties
EXMAR Netherlands BV, een 100% dochtervennootschap van EXMAR NV (“EXMAR”), heeft gisteren een nominale
waarde van 87 miljoen NOK teruggekocht in de EXMAR02 obligatielening met ISIN NO0010852767 en vervaldatum
27 mei 2022.
In totaal heeft EXMAR nu een nominale waarde van 135 miljoen NOK van de EXMAR02 obligatielening
teruggekocht.

EXMAR
EXMAR biedt drijvende oplossingen voor de exploitatie, het vervoer en de transformatie van gas aan. EXMAR wil zijn klanten van dienst zijn
met innovaties op het vlak van offshore-ontginning, transformatie, productie, opslag en vervoer over zee van vloeibaar aardgas,
petrochemische gassen en vloeibare koolwaterstoffen.
EXMAR ontwikkelt economisch haalbare en duurzame waardeketens voor energie, in het kader van langlopende allianties met eersteklas
zakenpartners. Hiertoe ontwerpt, bouwt, certificeert, bezit, leaset en exploiteert EXMAR gespecialiseerde drijvende maritieme
infrastructuur. Ook voldoet het bedrijf aan de strengste normen voor commercieel, technisch en administratief beheer en kwaliteitsborging
voor de hele maritieme energiesector.
Het aandeel van EXMAR is genoteerd op Euronext Brussel (EXM) en maakt deel uit van de BEL Small Index.
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