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Beslissing van het hof van beroep in Bratislava gunstig voor Dexia  
Het hof van beroep in Bratislava heeft een voor Dexia gunstige beslissing gewezen dewelke de 
uitspraak in eerste aanleg van mei 2010, waarbij Dexia banka Slovensko, werd veroordeeld tot het 
betalen van een bedrag in hoofdsom van EUR 138 miljoen, verbroken. Bijgevolg zal de zaak 
opnieuw beoordeeld moeten worden door de rechtbank van eerste aanleg en zal deze rekening 
moeten houden met de juridische redenering van het hof van beroep in Bratislava. De uitspraak 
heeft geen impact op de verkoop van Dexia banka Slovensko, conform het akkoord bereikt in 
november 2010. 

Dexia verwacht dat de positieve effecten van deze beslissing op de resultaten van het vierde 
kwartaal van 2010, gecompenseerd zullen worden door niet-recurrente elementen die momenteel 
worden geanalyseerd en die nader zullen worden toegelicht tijdens de presentatie van de 
resultaten op 23 februari 2011. Het geheel van deze elementen zou geen aanzienlijke impact 
mogen hebben op het verwachte resultaat van de Groep voor 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Dexia is een beursgenoteerde onderneming. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan de transparantievoorschriften voor 
beursgenoteerde ondernemingen. 

 
 

Over Dexia 

Dexia is een Europese bank die op 30 september 2010 ongeveer 35 200 werknemers telde. Op dezelfde datum bedroeg 
het kern eigen vermogen 19,2 miljard EUR. De Groep is vooral actief op het vlak van Retail and Commercial Banking in 
Europa, vooral in België, Luxemburg en Turkije en van Public and Wholesale Banking, voornamelijk in België en 
Frankrijk, met een aanbod van omvattende bancaire en financiële oplossingen voor lokale openbare besturen. Asset 
Management and Services omvat asset management, investor services en verzekeringen, onder meer ten behoeve van 
de klanten van de andere twee metiers. De diverse metiers staan in voortdurende interactie met elkaar om de klanten 
nog beter van dienst te zijn en om de commerciële activiteit van de Groep te ondersteunen. 

Voor meer inlichtingen: www.dexia.com. 
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