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Gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, 6 juli 2015, 18u 
 

Benoeming binnen de raad van bestuur 

 
De raad van bestuur van Dexia NV, die op 6 juli 2015 is bijeengekomen onder het voorzitterschap van de 

heer Robert de Metz, heeft akte genomen van het ontslag van mevrouw Delphine d’Amarzit als bestuurder 

van Dexia NV. 

De raad heeft beslist om, onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouder, de heer Corso 

Bavagnoli te coöpteren als lid van de raad van bestuur, teneinde te voorzien in de vervanging van mevrouw 

Delphine d’Amarzit vanaf 6 juli 2015. Zijn definitieve benoeming zal aan de volgende algemene vergadering 

worden voorgesteld. 

Dexia houdt eraan mevrouw Delphine d'Amarzit te bedanken voor haar bijdrage tot de werkzaamheden van 

de raad van bestuur. 

 

Bijlage: biografie 

 

Corso Bavagnoli werd geboren in 1973 en heeft de Franse nationaliteit. Hij behaalde zijn diploma aan de 

Ecole nationale supérieure des Mines de Paris en het Institut d'études politiques (IEP) de Paris, en 

studeerde aan de Ecole nationale d’administration. In 2001 werd hij benoemd tot adjunct-inspecteur 

financiën en in 2002 bevorderd tot inspecteur financiën. In 2005 was hij eerst adjunct-afdelingschef bij de 

direction générale du Trésor et de la politique économique en vervolgens hoofd van de afdeling "système 

financier international, préparation des sommets". In 2008 kreeg hij dan de leiding over de afdeling "EDF et 

autres participations" bij het Agence des Participations de l'Etat. Hij werd in 2009 benoemd tot adviseur voor 

economische en financiële zaken op het kabinet van premier François Fillon. In 2012 werd hij onderdirecteur 

banken en financieringen van algemeen belang van de direction générale du Trésor. Corso Bavagnoli staat 

sinds mei 2015 aan het hoofd van de dienst financiering van de economie. 
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