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Afsluiting van de verkoop van de aandelen van Dexia NV die zijn 
ontstaan uit de consolidatie van fracties van aandelen, naar aanleiding 
van de hergroepering van aandelen van 4 maart 2016  
 

Zoals meegedeeld door Dexia NV in zijn persbericht van 28 januari 2016 werd de hergroepering 
van aandelen van Dexia NV (aandelen van categorie A en aandelen van categorie B) 
doorgevoerd, 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 BE0003796134). Deze hergroepering is 
sinds 4 maart 2016 een feit. De fracties van aandelen werden samengevoegd tot nieuwe 
aandelen, die vervolgens gedurende een periode van 31 dagen op de markt werden verkocht door 
BNP Paribas Fortis, dat daartoe door Dexia NV werd gemachtigd. De netto-opbrengst van de 
verkoop van deze nieuwe aandelen zal pro rata worden verdeeld tussen de houders van fracties 
van aandelen. 

De verkoop van deze nieuwe aandelen die zijn ontstaan uit de samenvoeging van de fracties van 
aandelen, eindigde op 29 april 2016. Alle aandelen werden verkocht. De gemiddelde 
nettoverkoopprijs per aandeel (ISIN BE0974290224) bedraagt 21,01 euro. De houders van fracties 
van aandelen zullen dus een compensatie in geld voor een bedrag van 0,021 euro krijgen voor elk 
(vroeger) Dexia-aandeel (ISIN BE0003796134) dat zij vóór de hergroepering in hun bezit hadden. 
Voor zover Dexia over de bankgegevens van de betrokken aandeelhouders beschikt, zal de 
storting worden uitgevoerd binnen een termijn van een maand vanaf de afsluiting van de 
verkoopperiode, dit is uiterlijk op 27 mei 2016. 
 
De houders van fracties van aandelen die Dexia-aandelen hadden in gedematerialiseerde vorm en 
die binnen deze termijn geen betaling zouden hebben ontvangen, moeten zich tot hun 
rekeninghoudende bank wenden. De aandeelhouders die over aandelen op naam beschikten, 
vinden een formulier voor het verzenden van hun bankgegevens en de te volgen procedure op het 
volgende adres: 

http://www.dexia.com/FR/actionnaires_investisseurs/informations_actionnaires/regroupement/Pages/default.aspx 

Dit formulier kan worden verzonden met de post op eenvoudig verzoek aan de maatschappelijke 
zetel van de vennootschap (Dexia NV, Secretariaat Generaal, Marsveldplein 5, 1050 Brussel). 
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