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PERSBERICHT 

Brussel, 18 februari 2021 

 

Succesvolle plaatsing van Bastion 2021-1 NHG 

Op 26 januari 2021 heeft MeDirect Bank de financieringstransactie Bastion 2021-1 NHG 

succesvol afgerond. Dit is haar tweede Nederlandse Residential Mortgage Backed Security-

transactie gedekt door een portefeuille van Nederlandse eersteklas hypothecaire leningen. 

Ook bij deze transactie werd de bank ondersteund door ABN AMRO samen met joint lead 

manager Rabobank. Van de Class A notes werd vooraf € 350 miljoen geplaatst in de 

institutionele markt. Na Bastion 2020-1 NHG (mei 2020) is dit binnen een jaar de tweede 

securitisatie (effectisering) van MeDirect Bank. 

De Class A notes werden geplaatst tegen een aantrekkelijke discontomarge en hebben een 

rating AAA (DBRS) en Aaa (Moody's).  

Deze tweede RMBS-transactie stelt MeDirect in staat om verder te diversifiëren tegen 

stabiele lage financieringskosten. Het toont ook aan dat de kapitaalmarkten vertrouwen 

hebben in MeDirect Bank.  

Foto van MeDirect: 
Logo MeDirect 

Over MeDirect 

MeDirect Bank NV is een Belgische bank die eenvoudige en kwalitatieve spaar- en 

beleggingsproducten aanbiedt met als doel iedereen de kans te geven het beste uit zijn geld 

te halen. De bank heeft het breedste scala aan fondsen waarin haar klanten op de markt 

kunnen beleggen. De spaargelden bij MeDirect vallen onder het Belgische 

depositogarantiestelsel, dat een garantie biedt tot 100.000 euro per persoon, per bank. 

Sinds de lancering van de bank hebben meer dan 53.000 klanten MeDirect al meer dan 2,5 

miljard euro aan spaar- en beleggingsgeld toevertrouwd. www.medirect.be 

 

Voor meer info: 
Michiel Schurmans 
Head of Marketing MeDirect 
michiel.schurmans@medirect.be 
+32 (0) 473 42 09 71 
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