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Brussel, Parijs, 19 september 2017 – 20u00 

 

De Europese Commissie keurt het plan tot omzetting van de preferente aandelen 
van Dexia goed 

De Europese Commissie heeft vandaag het plan goedgekeurd waarbij de preferente aandelen van Dexia 
worden omgezet, ingediend door de Belgische en Franse Staat.  

Ter herinnering, de kapitaalsverhoging ten belope van 5,5 miljard EUR waarop de Belgische en Franse Staat 
hebben ingetekend, en die plaatsvond op 31 december 2012, werd uitgevoerd via de uitgifte van preferente 
aandelen. 

De toekenning van de voorkeurrechten had onder meer als doel te voldoen aan de eisen van de Europese 
Commissie inzake staatssteun, waarbij er wordt opgelegd dat de Belgische en Franse staat in de eerste 
plaats en in het bijzonder zullen genieten van elke toekomstige verbetering van de financiële situatie van 
Dexia, gelet op het risico dat zij dragen (burden sharing).  

Deze preferente aandelen genieten van een reglementair statuut als Common Equity Tier 1 (CET1) op grond 
van een overgangsregeling die op 31 december 2017 afloopt. Na afloop van deze periode en bij gebrek aan 
omzetting, zouden ze dezelfde behandeling krijgen als Tier 2-instrumenten. 

Derhalve, teneinde aan de prudentiële vereisten inzake solvabiliteit te kunnen blijven voldoen en 
overeenkomstig het verzoek van de Europese Centrale Bank1, heeft Dexia een plan voorgelegd tot 
herclassificatie van deze preferente aandelen waarbij aan de vereisten inzake burden sharing is voldaan. De 
staten hebben dit plan voorgelegd aan de Europese Commissie die het vandaag heeft goedgekeurd. Het 
moet eveneens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Centrale Bank. Een algemene 
vergadering van aandeelhouders van Dexia zal voor het einde van het jaar worden bijeengeroepen, en 
Dexia zal naar aanleiding van de oproeping meer in detail communiceren. 

Dit plan tot herclassificatie past in het kader van het geordende resolutieplan van Dexia, goedgekeurd door 
de Europese Commissie in december 2012. 
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1 Cf. persbericht van 15 december 2016 


