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Transparantieverklaring 

Conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen heeft Dexia NV op 30 
november 2012 een gezamenlijke kennisgeving ontvangen vanwege BELFIUS BANK NV en de FEDERALE 
PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ (“FPIM”). 
 
De voornaamste informatie van deze kennisgeving zijn hierna vermeld. 
 

Totaal aantal 
aandelen 
Dexia NV: 

1.948.984.474 

Vorige 
kennisgeving 

Na transactie 

Houders van 
stemrechten 

# stemrechten # stemrechten % stemrechten 

  Verbonden aan 
aandelen 

Niet verbonden 
aan aandelen 

Verbonden aan 
aandelen 

Niet verbonden 
aan aandelen 

FPIM 111.698.999 111.698.999 0 5,73 % 0 % 
BELFIUS 
BANK NV 

 0 301.983.357 0 % 15,49 % 

Subtotaal  111.698.999 301.983.357 5,73 % 15,49 % 
      
      
  # stemrechten % stemrechten 
TOTAAL  413.682.356 21,23 % 
 
Belfius Bank NV wordt voor 100 % (min 5.000 aandelen) aangehouden door FPIM die in gedelegeerde 
opdracht handelt voor rekening van de Belgische Staat. Belfius Bank NV beschikt over een pand van 
251.900.533 aandelen Dexia NV (rekening houdend met de verkopen die op 26 en 27 november 2012 
plaatsgrepen) die in bezit zijn van de Gemeentelijke Holding NV en van een pand van 50.082.824 
aandelen Dexia NV die in het bezit zijn van Arcofin CVBA. 
Belfius Bank NV oefent de controle uit over de stemrechten die verbonden zijn aan de aandelen die ten 
behoeve van haar in pand zijn gegeven en is voornemens deze stemrechten uit te oefenen. Huidige 
kennisgeving geeft gevolg aan het gebruik door Belfius Bank NV van haar contractueel recht om 
dwingende steminstructies te geven met betrekking tot de aandelen die ten behoeve van haar in pand 
zijn gegeven door resp. Arcofin CVBA in Vereffening en de Gemeentelijke Holding NV in Vereffening. 
 
 
De door Dexia NV ontvangen kennisgevingen kunnen worden geraadpleegd op de website van Dexia 
http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/dexiaaandeel/transparantieverklaring/Paginas/default.aspx 
 
* Dexia is een beursgenoteerde onderneming. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan de 
transparantievoorschriften voor beursgenoteerde ondernemingen. 
 
Meer informatie: www.dexia.com

 
Perscontacten 
Persdienst – Brussel 
+32 2 213 57 97 
Persdienst – Parijs 
+33 1 58 58 86 75 

 
Contact investeerders 
Investor Relations 
+33 1 58 58 85 97/82 48 
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