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Frank Wagener wordt voorzitter van de raad van bestuur  
van Dexia Banque Internationale à Luxembourg 

 

Op voorstel van de raad van bestuur van Dexia Banque Internationale à Luxembourg heeft de algemene 
vergadering van Dexia Banque Internationale à Luxembourg vanmorgen de benoeming van vier nieuwe 
bestuurders goedgekeurd: mr. Jean-Louis Schiltz, advocaat, en Marc Croonen, Claude Piret en Olivier Van 
Herstraeten, alle drie leden van het directiecomité van Dexia. 
 
De algemene vergadering heeft de volgende bestuurders in hun functies bevestigd: Pierre Mariani, 
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Dexia, Stefaan Decraene, lid van het 
directiecomité van Dexia en voorzitter van het directiecomité van Dexia Bank België, Philippe Rucheton, lid 
van het directiecomité van Dexia, René Steichen, advocaat, en Frank Wagener, voorzitter van het 
directiecomité van Dexia Banque Internationale à Luxembourg. 
 
Na afloop van de algemene vergadering is de raad van bestuur van Dexia Banque Internationale à 
Luxembourg bijeengekomen en heeft Frank Wagener tot voorzitter van de raad van bestuur en René 
Steichen tot vice-voorzitter van de raad van bestuur benoemd. 
 
Frank Wagener heeft de wens uitgesproken te worden ontheven van zijn functies als gedelegeerd 
bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Dexia BIL, taken die hij sinds 2006 uitoefent. In 
afwachting van de benoeming van zijn opvolger blijft hij tijdelijk het voorzitterschap van het directiecomité 
bekleden. 
 
"Ik wil graag mijn grote waardering uitspreken voor François Narmon en voor Gaston Schwertzer, die tot de 
dag van vandaag de functie van respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de raad van bestuur van 
Dexia Banque Internationale à Luxembourg hebben vervuld. Het verheugt mij dat Frank Wagener bereid is 
gevonden het voorzitterschap van de raad van bestuur van Dexia Banque Internationale à Luxembourg aan 
te nemen. Namens Dexia wil ik hem van harte bedanken dat hij met zoveel resultaat de grote 
verantwoordelijkheden heeft gedragen,die hem sinds 2006 zijn toevertrouwd. Onder het voorzitterschap van 
Frank Wagener zal de raad van bestuur verder de positie van Dexia Banque Internationale à Luxembourg 
als een van de toonaangevende banken van Luxemburg versterken; dit land is immers een belangrijke markt 
voor Dexia.", aldus Pierre Mariani, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Dexia. 
 
----------- 
 
Frank Wagener: 
Frank Wagener is sinds 1978 in dienst van de BIL; hij werd in 1993 lid van het directiecomité en in juli 2006 
voorzitter van het directiecomité. 
Hij is daarnaast vice-voorzitter van de Beurs van Luxemburg, van Luxempart en van de Kamer van 
Koophandel, voorzitter van de Fondation François Elisabeth en bestuurder van vele andere ondernemingen. 
 

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

 
Over Dexia 

Dexia is een Europese bank die op 31 december 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 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. 
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