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Gereglementeerde informatie – Brussel, Parijs, 28 januari 2016 – 18u00 

 

Hergroepering van aandelen van Dexia NV 

 
De raad van bestuur van Dexia NV heeft beslist om over te gaan tot de hergroepering van 
aandelen van Dexia NV (aandelen van categorie A en aandelen van categorie B), 
overeenkomstig de beslissing van de buitengewone algemene 
aandeelhoudersvergadering van 20 mei 2015, volgens een ratio van één nieuw aandeel 
(ISIN BE0974290224) voor duizend bestaande aandelen (ISIN BE 0003796134). De 
hergroepering zal ingaan op 4 maart 2016.  
 
Met de hergroepering wil Dexia het aantal aandelen in omloop rationaliseren, om rekening 
te houden met de evolutie van de koers die de laatste jaren werd vastgesteld, en met het 
uiterst lage niveau van de huidige koers (EUR 0,040, op 27 januari 2016). Zodoende zou 
deze verrichting moeten toelaten om: 
 

� de volatiliteit van de koers te beperken, vermits het heel lage eenheidsniveau 
onvermijdelijk leidt tot een bovenmatige volatiliteit, en 
 

� opnieuw tot een meer correcte verhouding te komen tussen de prijs van het 
aandeel en de forfaitaire kosten die de bankinstellingen toepassen voor het 
bijhouden, het beheer, de overdracht en de verkoop van de aandelen. 
 
 

Modaliteiten van de hergroepering 
 
De hergroepering heeft betrekking op alle bestaande aandelen van Dexia NV (aandelen 
van categorie A en aandelen van categorie B) en zal voor alle aandeelhouders worden 
uitgevoerd volgens dezelfde modaliteiten.  
 
De omwisseling van aandelen zal automatisch plaatsvinden, in het 
aandeelhoudersregister voor de houders van aandelen op naam, en op hun 
effectenrekeningen voor de houders van gedematerialiseerde aandelen, zonder dat de 
aandeelhouders eender welke actie hoeven te ondernemen.  
 
De verrichting zal geen invloed hebben op de vorm van de aandelen (gedematerialiseerd 
of op naam), en de aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zullen in het 
kader van de hergroepering apart worden behandeld. Iedere aandeelhouder die aandelen 
op naam en gedematerialiseerde aandelen zou bezitten, kan ook, vóór de hergroepering, 
al zijn aandelen of een deel ervan omzetten zodat hij ze in een en dezelfde vorm bezit. 
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Fracties van aandelen (gebroken getallen) 
 
De hergroepering van aandelen zou kunnen leiden tot het ontstaan van gebroken getallen 
ingeval het aantal bestaande aandelen dat een aandeelhouder bezit, niet zou 
overeenstemmen met een veelvoud van duizend. In dat geval zal het aantal nieuwe 
aandelen dat deze aandeelhouder bezit, worden afgerond naar het lagere gehele getal.  
 
De fracties van aandelen die zouden ontstaan, zullen worden samengevoegd door BNP 
Paribas Fortis, dat hiertoe door Dexia NV werd gemachtigd, en dat tussen 11 maart en 8 
april 2016, of enige latere datum mocht dit nodig blijken, zal instaan voor de verkoop op de 
markt (Euronext Brussel, Euronext Parijs en Beurs van Luxemburg) van de nieuwe 
aandelen die uit de samenvoeging van de gebroken getallen voortvloeien. Dexia kan 
evenwel de koers van het aandeel op het moment van de verkoop niet voorspellen en dus 
de opbrengst van de verkoop die verdeeld zou moeten worden, niet inschatten. Er moet 
worden opgemerkt dat het in de praktijk onmogelijk is om een betaling van minder dan één 
eurocent uit te voeren. 
 
Zodoende zou elke aandeelhouder die een aantal aandelen zou bezitten dat niet 
overeenstemt met een veelvoud van duizend, desgewenst: 
 

� vóór de hergroepering, kunnen kiezen om bestaande aandelen te kopen of te 
verkopen, teneinde een veelvoud van duizend te bekomen en op die manier het 
ontstaan van gebroken getallen op de registratiedatum, 3 maart 2016, te vermijden. 
Dexia nodigt zijn aandeelhouders uit om bij hun financiële instelling te informeren 
naar de uitvoeringstermijnen en de eventuele transactiekosten die op elke aankoop 
of verkoop van effecten van toepassing zijn; 
 

� geen enkele actie kunnen ondernemen en, binnen een termijn van niet meer dan 
één maand te rekenen vanaf de afsluiting van de verkoopperiode, een compensatie 
in geld kunnen krijgen die overeenstemt met het pro rata van de netto-opbrengst 
van de verkoop op de markt van de nieuwe aandelen die uit de samenvoeging van 
de gebroken getallen voortvloeien. 

 
Meer informatie 
 
Bijkomende praktische informatie over de hergroepering van aandelen staat in de vorm 
van een Q&A op de website van Dexia NV:  
 
http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/informatie_aandeelhouders/hergroeping/Paginas/default.aspx 
 

De toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen vereist niet de publicatie van een 
prospectus, conform artikel 18, §2, b) van de wet van 16 juni 2006 op de openbare 
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de 
verhandeling op een gereglementeerde markt. Bijgevolg werd aan de FSMA geen enkel 
prospectus voorgelegd en zal er geen enkel worden gepubliceerd. 
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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 

 


