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Publiek bod van Dexia Bank België tot aankoop van eeuwigdurend niet-
cumulatieve obligaties uitgegeven door Dexia Funding Luxembourg SA 

De groep Dexia neemt kennis van de aankondiging door Dexia Bank België NV ("DBB") van zijn 
publiek bod tot aankoop van de 500 000 000 EUR Vaste Rente/Vlottende Rente eeuwigdurend 
gewaarborgde niet-cumulatieve obligaties (ISIN: XS0273230572) uitgegeven door Dexia Funding 
Luxembourg S.A. ("DFL") en door Dexia NV gewaarborgd onder de voorwaarden van het 
prospectus van 31 oktober 2006 (de "DFL Obligaties"). 

DBB is door de groep Dexia in het 4e kwartaal 2011 verkocht aan een holding vennootschap van 
de Belgische Staat en, als dusdanig, lanceert DBB het publiek bod tot aankoop van de DFL 
Obligaties (het "Bod") in eigen naam en voor zijn eigen rekening. 

In het kader van deze verkoop, is de groep Dexia evenwel overeengekomen de aan DBB 
aangeboden en overeenkomstig het Bod aangekochte DFL Obligaties aan te kopen van DBB. Op 
zijn beurt, aanvaardt DBB de bestaande 500 000 000 EUR achtergestelde lening van DFL 
toegekend aan DBB (de "Achtergestelde Lening") en gefinancierd door de uitgifte van de DFL 
Obligaties, terug te betalen voor een bedrag gelijk aan de totale nominale waarde van de 
aangeboden en overeenkomstig het Bod door DBB aangekochte DFL Obligaties. 

Als gevolg van deze verrichtingen, zal de groep Dexia de in het kader van het Bod aangeboden 
DFL Obligaties aankopen en zal de blootstelling van de groep op DBB onder de Achtergestelde 
Lening verminderen met een bedrag gelijk aan de totale nominale waarde van de aldus verworven 
DFL Obligaties. Het nettoresultaat van deze verrichtingen zal geen enkele impact hebben op de 
liquiditeit van de groep Dexia. Er zal evenwel een verbetering van haar Tier 1-ratio optreden, 
afhankelijk van de nominale waarde van de Achtergestelde Lening die door DBB terugbetaald zal 
worden. De Achtergestelde Lening aan DBB zal voor het saldo van de 500 000 000 EUR dat niet 
werd terugbetaald uit hoofde van deze verrichtingen, overblijven en dit ondanks de verkoop van 
DBB door de groep Dexia in het 4e kwartaal 2011.  

De Groep heeft niet de intentie om de DFL Obligaties weer te verkopen. Het is de bedoeling van 
de Groep om, mits voorafgaande toestemming van de betrokken aandeelhouders en 
toezichthouders, later dit jaar DFL met Dexia SA/NV te fuseren, en naar aanleiding daarvan, om 
de aldus door Dexia NV aangekochte DFL Obligaties nietig te verklaren. Bij deze fusie zal Dexia 
NV de enige schuldenaar worden van de resterende DFL Obligaties die niet aangeboden zijn 
overeenkomstig het Bod, en vervolgens niet door Dexia NV werden aangekocht tengevolge het 
Bod. 

Disclaimer

Dit Prospectus bevat toekomstgerichte mededelingen. Toekomstgerichte mededelingen zijn van nature onderworpen aan inherente 
risico’s en onzekerheden en de voorspellingen, benamingen, projecties en andere toekomstgerichte mededelingen in dit persbericht 
kunnen wezenlijk verschillen van wat werkelijk in de toekomst gebeurt.  

Dit persbericht beweert niet alle informatie te bevatten die een toekomstige koper van DFL Obligaties zou wensen. Het is niet bedoeld om 
de basis te vormen van een investeringsbeslissing, noch vormt het een aanbod of uitnodiging om DFL Obligaties in enige jurisdictie te 
kopen of te verwerven, en noch dit document of enig element daarvan zal de basis vormen van of aansporen tot het sluiten van een 
contract of het aangaan van enige andere verplichting. 

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

Voor meer inlichtingen: www.dexia.com  
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