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Update over het verkoopsproces van Dexia’s commerci ële entiteiten: 
afronding van de verkoop van Dexia Asset Management  en nieuws over 
de situatie van Dexia Crediop  
 

 
Na de ondertekening van de verkoopsovereenkomst op 24 september 2013 en na het verkrijgen 
van alle reglementaire goedkeuringen, maakt Dexia vandaag de afronding bekend van de verkoop 
van 100% van haar deelneming in Dexia Asset Management aan New York Life Investments, voor 
een vaste prijs van 380 miljoen EUR. 
 
Rekening houdend met de hogere transactiekosten, ten gevolge van het niet voldoen van GCS 
Capital aan haar contractuele verplichtingen onder de oorspronkelijke transactie, wordt de netto-
meerwaarde op de verkoop, die zal worden geboekt in de geconsolideerde resultaten van de 
Groep voor het eerste kwartaal van 2014, geschat op 68 miljoen EUR. De impact op de 
kapitaalratio’s van de Groep zal meegedeeld worden in Dexia’s tussentijdse verklaring voor het 
eerste kwartaal van 2014. Binnen de Groep zal de opbrengst van deze verkoop gebruikt worden 
om een door Dexia Crédit Local verstrekte lening aan haar moedermaatschappij Dexia NV terug te 
betalen. 
 
Met meer dan 73 miljard EUR aan activa onder beheer op 31 december 2013 en beheercentra in 
Brussel, Parijs, Luxemburg en Sydney, is Dexia Asset Management een internationale leider op 
het vlak van vermogensbeheer. New York Life Investments is een 100% dochteronderneming van 
New York Life Insurance Company, de grootste onderlinge levensverzekeringmaatschappij in de 
Verenigde Staten.1 De “multi-boetiek” organisatie van New York Life Investments zal Dexia Asset 
Management toelaten haar activiteiten verder te zetten met het bestaande managementteam en 
haar bestaande platformen, investeringsprocessen en commerciële aanwezigheid verder te 
ontwikkelen. 
 
De verkoop van Dexia Asset Management rondt het verkoopproces af van de grootste 
commerciële entiteiten van de groep Dexia, zoals aangevat eind 2011 in het kader van haar 
geordende ontmantelingsplan.2 De verkopen van deze entiteiten in combinatie met gerichte 
activaverkopen en de natuurlijke aflossingen van de activa resulteerden in een afname van het 
balanstotaal met 174 miljard EUR tussen september 2011 en september 2013. 
 
Naast deze verkoop, ontving de Groep de bevestiging van de Europese Commissie om de 
toelating aan Dexia Crediop om nieuwe financieringen toe te kennen aan haar bestaande cliënten, 
te verlengen tot 28 juni 2014. Deze beslissing laat Dexia Crediop toe om de waarde van haar 
commerciële franchise in stand te houden en gesprekken met potentiële kopers verder te zetten. 
 
 
 

                                                 
1 Gebaseerd op inkomsten zoals weergegeven door “Fortune 500 ranked within Industries, Insurance: Life, Health (Mutual),” Fortune magazine, 
20 mei 2013.  Zie http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2013/faq/?iid=F500_sp_method%20 voor de berekeningswijze. 
2 De laatste 2 jaren heeft de Groep de verkoop afgerond van Dexia Bank België, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, DenizBank en 
ADTS. De Groep verkocht ook de Société de Financement Local (SFIL), de moedermaatschappij van de Caisse Française de Financement 
Local (voordien bekend als Dexia Municipal Agency) in het kader van de creatie van een nieuw financieringsschema voor de lokale publieke 
sector in Frankrijk, alsook Sofaxis, Dexia Bail, Domiserve, Flobail, Exterimmo en Public Location Longue Durée. 
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Dankzij haar inspanningen om haar verkoopsproces op een snelle en ordelijke manier uit te 
voeren, heeft Dexia haar doelperimeter thans bereikt en kan ze al haar inspanningen wijden aan 
haar aan de gang zijnde afbouwprojecten. In lijn met haar missie om de afbouw van haar balans te 
beheren rekening houdend met de belangen van haar aandeelhouders en garantieverstrekkers, 
zullen de Dexia teams zich nu concentreren op drie belangrijke doelstellingen: het verzekeren van 
de financiering, het bewaken van de solvabiliteit en het waarborgen van de operationele 
continuïteit van de Groep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie: www.dexia.com 
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