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Brussel, Parijs, 3 april 2012 – 13.00 uur 
 
 
Ondertekening van een verkoopovereenkomst betreffende RBC Dexia 
Investor Services 

Dexia maakt vandaag bekend dat het tot een definitieve overeenkomst is gekomen met Royal 
Bank of Canada over de verkoop van het belang van 50% van Banque Internationale à 
Luxembourg (vroeger Dexia Banque Internationale à Luxembourg) in RBC Dexia Investor Services. 
RBC Dexia Investor Services werd aanvankelijk opgericht als joint venture tussen Dexia en Royal 
Bank of Canada. Op grond van die overeenkomst verwerft Royal Bank of Canada de volledige 
controle over de joint venture. 

De transactie vormt een onderdeel van het desinvesteringsprogramma dat door de groep Dexia op 
gang werd gebracht in oktober 2011. Dat programma kwam tot stand na de beslissing van de raad 
van bestuur van Dexia die werd bekendgemaakt op 20 oktober 2011, en waarin de gedelegeerd 
bestuurder van de Groep gemachtigd werd om de voorwaarden te bekijken onder dewelke het 
belang van Dexia in RBC Dexia Investor Services van de hand zou kunnen gedaan worden. 

Als onderdeel van de overeenkomst met Royal Bank of Canada en bovenop de verkoop van het 
belang in RBC Dexia Investor Services, zijn Dexia en Royal Bank of Canada ook overeengekomen 
financiële activa te ruilen, waarbij Dexia voor 1,4 miljard EUR van zijn eigen passiva heeft 
teruggekocht van RBC Dexia Investor Services en Royal Bank of Canada een portefeuille van 
1,4 miljard EUR aan effecten in USD van Dexia heeft overgenomen. Die effectenruil vond plaats 
samen met de ondertekening van de verkoopovereenkomst en wordt neutraal voor de groep Dexia 
vanuit een fundingoogpunt. 

De prijs voor het belang van Dexia in RBC-Dexia investor Services bedraagt 837,5 miljoen EUR 
en is bijna gelijk aan de boekwaarde. 

De closing van de transactie wordt medio 2012 verwacht en blijft onder meer onderworpen aan 
alle vereiste goedkeuringen van de regelgevende instanties, ook die van de Europese Commissie. 

Een raming van de impact van deze transactie op de rekeningen van Dexia zal bij de closing 
worden bekendgemaakt. 

 
Morgan Stanley trad voor deze transactie op als financieel adviseur van Dexia 
 

 

 

 

 

 

 
 

Voor meer inlichtingen: www.dexia.com  
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