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Brussel, Parijs, 14 augustus 2015 – 18u00 

 
Aankondiging van gedwongen verkoop van de nog uitstaande aandelen 
aan toonder  
 
 

Dexia NV/SA is verplicht, in overeenstemming met artikel 11 van de wet van 14 december 2005, 
gewijzigd door de wet van 21 december 2013, met betrekking tot de afschaffing van de aandelen 
aan toonder (de "Wet"), de aandelen aan toonder te verkopen waarvan de houder niet gekend is. 
Tot op heden zijn er 714.982 aandelen aan toonder die het kapitaal van Dexia NV/SA 
vertegenwoordigen en die door de houder niet werden omgezet in gedematerialiseerde aandelen 
of aandelen op naam. De aandelen voor dewelke de houder zich niet heeft aangeboden in een 
agentschap van Belfius Bank voor 16 september 2015, zullen verkocht worden op de 
gereglementeerde markt, Euronext Brussel, binnen de 3 maanden vanaf heden. 

De bedragen afkomstig van de verkoop zullen, na aftrek van de kosten die de emittent heeft 
gemaakt en zoals bedoeld in artikel 11, 3e alinea van de Wet, worden gestort bij de Deposito- en 
Consignatiekas van België waar de houders van de aandelen aan toonder de teruggave ervan 
kunnen vragen, en dit ten vroegste vanaf 1 januari 2016 en ten laatste op 31 december 2024. De 
Deposito- en Consignatiekas zal direct een boete van 10% per jaar achterstand afhouden van de 
bedragen afkomstig van de verkoop. 

Huidige kennisgeving wordt gepubliceerd op de website van Dexia NV/SA, www.dexia.com, in het 
Belgisch Staatsblad en op Euronext, in uitvoering van artikel 11, §1 van de Wet. 
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