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Brussel, Parijs, 06 maart 2015 – 18u45 

 
Recente ontwikkelingen met betrekking tot Dexia groep 
 
 

Mededeling met betrekking tot de blootstelling van de groep Dexia aan Heta Asset 
resolution AG 

Op 1 maart 2015 publiceerde de Oostenrijkse toezichthouder op de financiële markten (FMA-
Finanzmarktaufsicht), in het kader van de federale wet inzake de sanering en ontmanteling van de 
banken (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken), een decreet dat de 
ontbinding inleidt van Heta Asset Resolution AG, voorheen Hypo Alde Adria Bank International 
AG, de entiteit belast met het beheer in afbouw van de overgenomen activa van Hypo Alpe Adria. 
Het betreft een tijdelijk moratorium tot 31 mei 2016 op een aanzienlijk gedeelte van het 
schuldpapier van deze entiteit (kapitaal en intresten).  

Dexia neemt akte van deze beslissing en verduidelijkt dat de nominale waarde van zijn 
blootstelling aan Heta Asset Resolution AG, waarop dit moratorium betrekking heeft, 395 miljoen 
EUR bedraagt. Deze blootstelling geniet een waarborg van de deelstaat Karinthië. Het uitstaande 
bedrag is geboekt in de rekeningen van Dexia Kommunalbank Deutschland AG, maar maakt geen 
deel uit van de “cover pool” van Dexia Kommunalbank Deutschland AG. 

De groep Dexia onderzoekt momenteel welke stappen kunnen worden gezet naar aanleiding van 
het besluit van de FMA. Voorzichtigheidshalve heeft de Groep echter na de mededeling van 1 
maart 2015 beslist om een specifieke voorziening aan te leggen voor deze blootstelling in het 1e 
kwartaal van 2015, waarvan het exacte bedrag bepaald zal worden in het licht van de verdere 
ontwikkelingen. 

  

Gunstige evolutie van de financieringsstructuur van de Groep 

Op 27 februari 2015, rondde Dexia de terugbetaling af van enkele aanzienlijke financieringslijnen, 
wat haar toeliet om haar financieringsstructuur te verbeteren : 

� Eind 2014 en begin 2015, betaalde de Groep de laatste uitstaande bedragen onder 
Staatswaarborg onderschreven door Belfius terug, voor een totaal bedrag van 12,8 miljard 
EUR ; 

� Op 27 februari 2015, ging Dexia eveneens over tot de terugbetaling van 13 miljard EUR 
aan Staatgewaarborgde obligaties, gebruikt in het kader van het « own use » mechanisme.  
Deze terugbetaling maakt deel uit van de progressieve afbouw over het jaar 2015 van dit 
uitzonderlijke financieringsmechanisme toegestaan door de Europese Centrale Bank.  

Anticiperend op deze belangrijke vervaldagen, voerde de Groep een voorzichtig liquiditeitsbeleid. 
De terugbetaalde bedragen werden vervangen door zowel Staatsgewaarborgde als gedekte 
financieringen opgehaald op de financiële markten. 
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Het totale uitstaande bedrag aan financieringen gewaarborgd door de Belgische, Franse en 
Luxemburgse Staten werd afgebouwd van 82 miljard EUR op 17 februari 2015 tot 70 miljard EUR 
op 27 februari 2015, ten opzichte van een toegestane maximum limiet van 85 miljard EUR. 
Tegelijkertijd werd het gebruik van financieringen toegekend door de Centrale Bank 
teruggedrongen van 33,5 miljard EUR eind 2014 tot 28,0 miljard EUR op 27 februari 2015.  

Deze terugbetalingen vormen een belangrijke stap in de context van de geordende ontmanteling 
van de Groep. Ondanks een omgeving gekenmerkt door een sterke volatiliteit, verloopt deze 
ontmanteling in de lijn van het lange termijn traject gevalideerd door de Europese Commissie. 

 

 
 
 
Meer informatie: www.dexia.com  

Perscontacten 
Persdienst – Brussel 
+32 2 213 57 97 
Persdienst – Parijs 
+33 1 58 58 86 75 

Contact investeerders 
Investor Relations – Brussel 
+32 2 213 57 39 
Investor Relations – Parijs 
+33 1 58 58 82 48/87 16 

  

 


