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Ondertekening van een akkoord over de verkoop van het belang van 
Dexia NV in Popular Banca Privada 
 

 
Dexia maakt vandaag bekend dat het een akkoord heeft ondertekend over de verkoop van haar 
belang van 40% in Popular Banca Privada met Banco Popular Español. Deze verkoop volgt op de 
uitoefening op 5 december 2012 van een aankoopoptie op het belang van Dexia door Banco 
Popular Español, dat momenteel direct en indirect reeds een belang van 60% aanhoudt in het 
kapitaal van Popular Banca Privada. Popular Banca Privada werd opgericht in 2001 via een 
partnership tussen Banco Popular Español en Dexia Banque Internationale à Luxembourg ter 
hoogte van respectievelijk 60% en 40% en biedt private banking diensten aan in Spanje via eigen 
vestigingen en via het verkoopsnetwerk van Banco Popular Español. 
 
De omvang van de transactie omvat alle aandelen aangehouden door Dexia NV in Popular Banca 
Privada en zal gerealiseerd worden voor een vaste prijs van EUR 49,2 miljoen. De afronding van 
deze transactie blijft onderworpen aan de goedkeuring van de regelgevende instanties. Dexia zal 
de impact van de verkoop op zijn financiële staten en zijn reglementaire ratio's toelichten bij het 
afronden van de transactie, verwacht tijdens het eerste kwartaal van 2014. 
 
Deze transactie laat Popular Banca Privada toe om zijn commerciële ontwikkeling verder te zetten, 
ondersteund door één van zijn stichtende aandeelhouders. 
 
Met deze ondertekening beëindigt Dexia alle geplande desinvesteringen zoals voorzien in haar 
geordende resolutieplan, goedgekeurd door de Europese Commissie op 28 december 2012.  
Aldus ingekrompen tot haar beoogde perimeter, kan de Groep zich in de toekomst volledig 
toeleggen op het beheer van haar residuele activa. 
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