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Dexia maakt het resultaat bekend van het openbaar aanbod tot aankoop 
dat door Dexia Crédit Local werd uitgebracht op zijn 700 miljoen EUR 
hybride Tier 1-obligaties 

Op 2 maart 2012 lanceerde Dexia Crédit Local een openbaar aanbod tot aankoop van zijn 
eeuwigdurende 700 miljoen 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 %. Dit aanbod ** aan de institutionele investeerders 
gold tussen 2 en 14 maart 2012. 

De investeerders brachten in totaal een bedrag van 643 750 000 EUR in, d.w.z. 92 % van het 
nominaal uitgiftebedrag. Dankzij deze transactie kan de groep Dexia haar Core Tier 1-ratio met 
59 basispunten verbeteren (0,59 %). 

De verbetering van de solvabiliteit van de Groep komt tegemoet aan de voornaamste doelstelling 
die Dexia voor ogen had met het uitbrengen van dit aanbod. 

We herinneren eraan dat de aankoop van de obligaties in het kader van dit aanbod door Dexia 
Crédit Local werd voorgefinancierd d.m.v. een verkoop van activa. In combinatie met de 
activaverkoop is deze transactie neutraal op het vlak van liquiditeit en de positieve weerslag van 
de activaverkoop op de Core Tier 1 van Dexia is marginaal. 

De vereffening van dit aanbod tot aankoop vindt plaats op 19 maart 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

** Cf. Persbericht van 2 maart 2012. 
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