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Principeovereenkomst over de toekomst van de financiering van de 
Franse lokale openbare sector 

In het verlengde van een onderhandelingsprotocol dat op 20 oktober 2011 werd opgesteld door Caisse 
des Dépôts, La Banque Postale en Dexia, en in het belang van de partijen werd vandaag een globale 
principeovereenkomst bereikt waarbij nu ook de Franse overheid betrokken is en die garant moet staan 
voor het voortbestaan van de financiering van de lokale openbare besturen.  

Het systeem dat gezamenlijk gedefinieerd is, omvat twee assen: 

• de totstandkoming van een joint venture tussen La Banque Postale en Caisse des Dépôts, zoals 
bepaald in het aanvankelijk onderhandelingsprotocol, die zal zorgen voor de commercialisering van 
de nieuwe financieringen ten behoeve van de lokale openbare besturen; 

• de oprichting van een nieuwe kredietinstelling die in handen is van de Franse overheid (31,7 %), 
Caisse des Dépôts (31,7 %), Dexia Crédit Local (31,7 %) en La Banque Postale (4,9 %). Deze 
nieuwe kredietinstelling wordt de moedermaatschappij van Dexia Municipal Agency, een société de 
crédit foncier die zich specifiek toelegt op de financiering van de lokale openbare sector, waarin ze 
een belang van 100 % zal hebben en waarvan ze het beheer zal verzorgen. Deze kredietinstelling 
zal eveneens zorgen voor het beheer van de structuur ten dienste van Dexia Municipal Agency en 
van sommige activiteiten van de joint venture en de groep Dexia. De in aanmerking komende 
leningen die de joint venture zal toekennen, worden geherfinancierd door Dexia Municipal Agency.  

De besprekingen maken deel uit van de structurele maatregelen die de groep Dexia in de herfst van 
2011 heeft genomen. Het project wordt een van de onderdelen van het herstructureringsplan dat tegen 
einde maart 2012 door de Belgische, de Franse en de Luxemburgse nationale overheden aan de 
Europese Commissie zal worden voorgelegd. 

Dit project werd vandaag goedgekeurd door de raad van bestuur van de groep Dexia en wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie en aan de bevoegde toezichthoudende 
instanties. Het zal eveneens voor advies worden voorgelegd aan de vertegenwoordiging van het 
betrokken personeel. 

Dankzij dit project kan de omvang van de balans verder worden ingekrompen en kan de 
liquiditeitsbehoefte van de groep Dexia verder worden afgebouwd, zonder evenwel afbreuk te doen aan 
de operationele structuur.  

De verkoopprijs van het belang van 100 % in Dexia Municipal Agency bedraagt 380 miljoen EUR en zal 
resulteren in een verlies van ongeveer 1 miljard EUR voor de groep Dexia. Bovendien werd een 
prijsaanpassingmechanisme na drie jaar voorzien, zowel naar beneden als naar boven en onderhevig 
aan een limiet. 

Er wordt bepaald dat Dexia juridische en financiële waarborgen zal verstrekken aan Dexia Municipal 
Agency en van een gedeeltelijke tegenwaarborg van de Franse overheid zal genieten in verband met 
bepaalde leningen zoals beschreven in het persbericht van de Groep van 20 oktober 2011. 

De transactie zal leiden tot een vermindering van de liquiditeitsbehoeften van de Groep met ongeveer 
12 miljard EUR. 

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