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Corbion koppelt duurzaamheidsperformance aan
rente op nieuwe revolverende kredietfaciliteit van
EUR 300 miljoen
Corbion maakt bekend dat de onderneming een nieuwe gesyndiceerde Revolving Credit
Facility (‘RCF’, revolverende kredietfaciliteit) met een looptijd van vijf jaar heeft afgesloten,
waarvan de rente onder andere afhangt van de jaarlijks door Corbion gerealiseerde
verbetering van de duurzaamheidsperformance.
De rente op deze RCF is gekoppeld aan duurzaamheidsindicatoren die op jaarbasis de
performance van Corbion meten. Deze indicatoren zijn op hun beurt gekoppeld aan de
belangrijkste duurzaamheidsinitiatieven van Corbions strategie Creating Sustainable Growth:
Responsible sourcing (verantwoord inkopen), Responsible operations (verantwoorde
bedrijfsvoering) en Sustainable ingredient solutions (duurzame ingrediëntenoplossingen). Op
basis van de met deze indicatoren gemeten voortgang kan een korting of een opslag worden
toegepast op de rentevoet van de RCF.
"Duurzaamheid is een integraal bestanddeel van de bedrijfsactiviteiten van Corbion. De
koppeling van onze duurzaamheidsambities en -doelen aan de revolverende kredietfaciliteit
onderstreept dit commitment van Corbion", aldus Tjerk de Ruiter, CEO.
De nieuwe Revolving Credit Facility vervangt de bestaande RCF van de onderneming en voorziet
in de liquiditeit die nodig is voor algemene ondernemingsdoeleinden. De lening heeft een
looptijd van initieel vijf jaar tot (juli) 2023, maar biedt de mogelijkheid de looptijd twee keer met
telkens één jaar te verlengen. De RCF is verstrekt door een internationaal syndicaat van zeven
bankrelaties.
Meer informatie over de duurzaamheids- en financiële performance van Corbion is te vinden in
het jaarverslag (Engelstalig) van Corbion.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU
Marktmisbruik Verordening.
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Achtergrondinformatie
Corbion is de wereldwijde marktleider op het gebied van melkzuur en melkzuurderivaten en een
vooraanstaand leverancier van emulgatoren, functionele enzymenmixen, mineralen, vitamines en uit algen
gewonnen ingrediënten. Wij ontwikkelen duurzame ingrediëntoplossingen om de kwaliteit van leven te
verbeteren voor mensen nu én voor toekomstige generaties. Al meer dan honderd jaar committeren wij
ons sterk aan veiligheid, kwaliteit, innovatie en performance. Gebruikmakend van onze diepgaande kennis
van toepassingen en producten werken we nauw samen met klanten om ervoor te zorgen dat onze
geavanceerde technologieën doen wat onze klanten ervan verwachten. Onze oplossingen voegen
onderscheidende functionaliteiten toe aan producten in markten zoals voeding, huishoudelijke producten,
persoonlijke verzorging, diervoeding, geneesmiddelen, medische implantaten en bioplastics. In 2017
behaalde Corbion een jaaromzet van € 891,7 miljoen met een personeelsbestand van 1.794 FTE’s. Corbion
is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Voor meer informatie: www.corbion.com
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