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Gereglementeerde informatie* – Brussel, Parijs, 2 maart 2012 – 8.45 uur 

 
 
Dexia Crédit Local lanceert een aanbod tot aankoop van zijn  
700 miljoen EUR Tier 1-uitgifte  

De groep Dexia maakt vandaag bekend dat Dexia Crédit Local een aanbod heeft gelanceerd tot 
aankoop van zijn eeuwigdurende 700 000 000 EUR Vaste Rente/Vlottende Rente diep 
achtergestelde obligaties, die werden uitgegeven op 18 november 2005 (ISIN: FR0010251421) 
aan een prijs (uitgedrukt als percentage van het nominaal bedrag) van 24 %. Het aanbod wordt in 
detail toegelicht in het Tender Offer Memorandum van 2 Maart 2012 dat op verzoek verkrijgbaar is 
bij de Dealer Managers of de Information Agent**.  

Het aanbod beoogt een versterking van het Core Tier 1-kapitaal van Dexia en Dexia Crédit Local. 
Dexia zal blijven zoeken naar manieren om haar kapitaalbasis te versterken en kan daartoe 
eventueel bijkomende maatregelen nemen, met inbegrip van een stopzetting van betaling van de 
coupons op voormelde obligaties. Deze transactie is gefinancierd d.m.v. een verkoop van activa 
door Dexia Crédit Local. 

Het netto resultaat van de verkoop en de lancering van het aankoopbod zal neutraal zijn op het 
vlak van liquiditeit en zal zich vertalen in een versterking van het Core Tier 1-kapitaal op het 
niveau van Dexia en van Dexia Crédit Local. Het resultaat van de transactie zal worden 
bekendgemaakt van zodra het aankoopbod wordt afgesloten en het deelnemingspercentage is 
gekend. 

Deze transactie laat Dexia Crédit Local toe de houders van de obligaties, voorwerp van het 
aanbod tot aankoop, tijdelijk liquiditeit te bieden. 

Het aanbod verstrijkt op 12 maart 2012 om 16.00 uur [CET] en settlement zal plaatsvinden op  
15 maart 2012. 

Dexia Crédit Local heeft alle toelatingen en machtigingen verkregen vereist voor de realisatie van 
voormeld aankoopbod.  
 

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

** Gelieve de aanvragen naar het volgende adres te willen sturen: dexia@lucid-is.com 
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