
 

Dexia NV Marsveldplein 5, B – 1050 Brussel  - 1, Passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex 1 

Gereglementeerde en bevoorrechte informatie – Brussel, Parijs, Teaneck, New Jersey, 17 mei 2017 – 8u30 (CET) 

     

   

     

 

 

Dexia en Cognizant starten exclusieve onderhandelingen over een toekomstige 
samenwerking rond Information Technology and Business Process Services 

 

Lange termijn overeenkomst moet voor Dexia de operationele efficiëntie vergroten, de kosten 
verlagen en de operationele risico’s verminderen, en tegelijk de aanzet geven tot digitale 
innovatie in Frankrijk en België 

 

Europese bankgroep Dexia (EBR: DEXBT) en de Amerikaanse vennootschap Cognizant 
gespecialiseerd in professionele dienstverlening (NASDAQ: CTSH) maakten vandaag bekend 
dat zij een intentieverklaring hebben ondertekend om exclusieve gesprekken te voeren over het 
sluiten van een lange termijn overeenkomst waarbij Cognizant Dexia’s strategische 
dienstverlener wordt rond informatietechnologie en businessprocessen voor kapitaalmarkten en 
kredietverrichtingen in Frankrijk en België. Onder de voorgestelde overeenkomst zal Cognizant 
aan Dexia de mogelijkheid bieden zijn transacties op groepsniveau digitaal om te vormen door 
het vereenvoudigen, moderniseren, optimaliseren en verder beveiligen van de technologische 
infrastructuur van Dexia. Daarbij hoort ook het implementeren van een platform voor het beheer 
van kredietverrichtingen. 

Cognizant zal zijn grote deskundigheid in financiële diensten en zijn uitgebreide competenties in 
domeinen zoals procesautomatisering en data-analyse inzetten om de operationele efficiëntie 
van Dexia te verhogen en kosten te besparen, en tegelijk te blijven voldoen aan de bestaande 
en toekomstige regelgeving. Cognizant zal eveneens de basis leggen voor een efficiënte 
toepassing van opkomende technologieën. 

Op basis van de expertise van beide ondernemingen zullen Cognizant en Dexia bovendien een 
nieuw platform bouwen om de kredietverrichtingen van de bank in goede banen te leiden, 
waaronder de afhandeling van transacties, clearing en het bijhouden van data.  

Het sociale luik van de overeenkomst is een essentieel element van de toekomstige 
samenwerking. 

Dat Dexia voor informatietechnologie en businessprocessen nu in zee gaat met Cognizant, 
beantwoordt aan de vereisten van het geordende resolutieplan van 2012 om de groep te 
ontmantelen. Het samenwerkingsakkoord is bedoeld om de operationele risico’s rond de 
versnipperde en verouderde IT-infrastructuur van Dexia te verkleinen en om de dringende 
overgang naar een efficiëntere organisatie te versnellen. De samenwerking zal het kostenmodel 
flexibeler maken en tot besparingen leiden, maar ook de operationele continuïteit garanderen 
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én, wat ook belangrijk is, nieuwe carrièrekansen bieden aan de betrokken medewerkers van 
Dexia. 

De uitvoering van het project is onderworpen aan overleg met de personeelsafgevaardigden in 
België en Frankrijk. Dit zal de komende weken worden gestart. 

“De geplande samenwerking met Cognizant is in deze fase van de resolutie van Dexia de juiste 
keuze”, aldus Wouter Devriendt, CEO van Dexia. “De samenwerking met Cognizant voor de IT- 
en back-office-activiteiten in ons hoofdkantoor beoogt enerzijds een beter beheer van de kosten 
en anderzijds het veilig stellen van onze operationele continuïteit. Even interessant is dat 
collega’s die de overstap maken naar Cognizant, daardoor carrièreperspectieven op langere 
termijn krijgen. In dat opzicht ben ik verheugd te kunnen samenwerken met een wereldspeler 
die de specifieke noden van Dexia en het belang van een succesvolle dialoog met onze sociale 
partners goed heeft begrepen.” 

“Financiële instellingen staan vandaag onder enorme druk. De digitale disruptie, de verplichting 
om te voldoen aan de regelgeving en cyberveiligheid zorgen steeds weer voor nieuwe 
uitdagingen”, zei Santosh Thomas, voorzitter Global Growth Markets bij Cognizant. “Wij zien uit 
naar de mogelijkheid met Dexia te kunnen samenwerken om de technologie-infrastructuur van 
de groep te transformeren en om de fundamenten te leggen voor flexibelere, efficiëntere en 
veiligere transacties en voor toekomstige innovatie. Cognizant zal blijven investeren in de 
uitbreiding van de competenties ten behoeve van onze klanten in Frankrijk en in heel Europa. 
We kijken ernaar uit om de medewerkers van Dexia in ons team te verwelkomen, want door hun 
expertise breiden wij onze mogelijkheden in de regio aanzienlijk uit.” 

De overeenkomst zal Cognizant in staat stellen om zijn aanwezigheid in Europa verder te 
versterken, met name ook in Frankijk, waar het de voorbije acht jaar meer dan 800 nieuwe jobs 
creëerde via het opzetten van vestigingen in Parijs, Lyon en Grenoble. Hierdoor kunnen klanten 
uit de sector van banken en financiële instellingen lokaal een beroep doen op de uitgebreide 
expertise in kapitaalmarkten, financiën, risico’s en regelgeving. 
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OVER DEXIA 

Dexia is een bankinstelling die voor 94,4% in handen is van de Belgische en Franse Staat en 
die rechtstreeks onder prudentieel toezicht staat van de Europese centrale bank binnen het 
kader van het SSM (Single Supervisory Mechanism). Sinds de start van de geordende resolutie 
in december 2012 heeft Dexia als opdracht om de restactiva te beheren in een uitdoofscenario 
en om tegelijk de belangen van de aandeelhouders en borgverleners te beschermen.  

Het moederbedrijf van de Groep, Dexia nv, is een naamloze vennootschap en financiële 
onderneming naar Belgisch recht. Dexia Crédit Local, gevestigd in Frankrijk, is de belangrijkste 
operationele entiteit van de Groep. Op 31 december 2016 telde Dexia 1 134 werknemers en 
bedroeg het balanstotaal 213 miljard EUR. Meer informatie over Dexia is beschikbaar op 
www.dexia.com. 

 

OVER COGNIZANT 

Cognizant (NASDAQ-100: CTSH) is als een van ’s werelds grootste professionele 
dienstverleners actief in het omvormen van de businessmodellen, operationele en 
technologische modellen van klanten voor het digitale tijdperk. De unieke sectorspecifieke 
adviesbenadering helpt klanten om hun activiteiten op een innovatievere en efficiëntere manier 
uit te bouwen en te beheren. Cognizant, met hoofdkantoor in de US, staat op de 230ste plaats 
in de Fortune 500 en behoort sinds jaar en dag tot de meest bewonderde ondernemingen in de 
wereld. Om te weten hoe Cognizant klanten helpt omgaan met digitale innovatie, bekijk 
www.cognizant.com of volg ons @Cognizant. 
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Harsh Kabra 
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Jodi Sorensen 
+1-201-294-5358 
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Perscontacten 
Persdienst – Brussel 
+32 2 213 57 39 
Persdienst – Parijs 
+33 1 58 58 58 49 

Contact investeerders 
Investor Relations – Parijs 
+33 1 58 58 82 48 
Investor Relations – Brussel 
+32 2 213 57 66 

 


