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Buitengewone algemene vergadering keurt kapitaalverhoging voor 
Dexia NV goed  
 
 
 
Op vrijdag 21 december 2012 werd een Buitengewone algemene vergadering van Dexia NV 
gehouden, die zich heeft uitgesproken voor de voortzetting van de activiteiten van Dexia NV op 
grond van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, in lijn met de aanbeveling van de 
raad van bestuur van de vennootschap. De niet-geauditeerde tussentijdse financiële staten van 
Dexia NV op 30 september 2012 toonden immers een negatief eigen vermogen, dat vooral het 
gevolg was van de aanzienlijke waardevermindering die Dexia NV heeft opgetekend op zijn belang 
in Dexia Crédit Local S.A., waardoor een beraadslaging van de Buitengewone algemene 
vergadering zich opdrong. 
 
Om het geordende ontmantelingsplan van de groep Dexia te kunnen voortzetten, heeft de 
Buitengewone algemene vergadering ook haar goedkeuring verleend aan een kapitaalverhoging 
voor Dexia NV, voorbehouden aan de Belgische en Franse Staat, waarvan het bedrag van 5,5 
miljard EUR werd bepaald op basis van de hypotheses van het bijgestelde ordentelijke 
ontmantelingsplan dat de Staten op 14 december 2012 bij de Europese Commissie hebben 
ingediend.  
 
Deze kapitaalverhoging zal uiterlijk op 31 december 2012 worden doorgevoerd, na het verkrijgen 
van de vereiste wettelijke en reglementaire bevoegdverklaringen en de goedkeuring van de 
Europese Commissie. Dexia NV zal overgaan tot de uitgifte van preferente aandelen, waarop de 
Belgische en Franse Staat inschrijven voor een prijs van 0,19 EUR per aandeel, die, conform 
artikel 598 van het Belgische wetboek van vennootschappen, overeenstemt met het gemiddelde 
van de slotkoersen van het Dexia-aandeel tijdens de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de 
beslissing van de raad van bestuur, genomen op 14 november 2012, om aan de Buitengewone 
algemene vergadering de kapitaalverhoging voor te stellen.  
 
De kapitaalverhoging zal de structuur van het aandeelhouderschap van de groep grondig wijzigen, 
vermits de Belgische en Franse Staat na de uitgfite van de nieuwe aandelen respectievelijk 
50,02% en 44,40% van het kapitaal van Dexia NV in handen zullen hebben. 
 
Ze zal Dexia NV in staat stellen om in te schrijven op de kapitaalverhoging voor haar dochterbedrijf 
Dexia Crédit Local S.A., waarvan de raad van bestuur tijdens de zitting van 19 december 2012, 
conform de overdracht van bevoegdheden die werd verleend door de algemene vergadering van 
12 december 2012, heeft beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van ongeveer 2 
miljard EUR inclusief uitgiftepremie. Het maatschappelijk kapitaal van Dexia Crédit Local S.A. zal 
stijgen van 500.513.102,75 EUR tot 1.286.032.212 EUR. 
 
Zoals op 14 november 2012 werd aangekondigd, zal de opbrengst van de kapitaalverhoging voor 
Dexia NV de vennootschap ook in staat stellen om haar verbintenissen ten aanzien van Dexia 
Crédit Local S.A. en haar dochterbedrijven af te lossen en de nodige liquiditeiten te behouden voor 
het nakomen van haar verbintenissen.  
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De Buitengewone algemene vergadering verleende eveneens haar goedkeuring aan een wijziging 
van de statuten van Dexia NV, om de governanceprincipes aan te passen aan de nieuwe dimensie 
van de groep en om de nieuwe aandeelhoudersstructuur van Dexia NV te weerspiegelen. Zodra 
de kapitaalverhoging effectief is doorgevoerd, zal de raad van bestuur negen leden tellen, van wie 
er vijf de Belgische nationaliteit en vier de Franse nationaliteit hebben. De Voorzitter van de raad 
van bestuur zal de Franse nationaliteit hebben, en de Gedelegeerd bestuurder de Belgische 
nationalteit. 
 
Deze beslissingen kaderen in de uitvoering van het ordentelijke ontmantelingsplan van de groep 
Dexia. Ze hebben als doel te vermijden dat het systemische risico dat zou ontstaan bij een 
ontbinding van Dexia NV en de groep Dexia, werkelijkheid wordt. De kapitaalverhoging voor Dexia 
NV is, samen met de liquiditeitswaarborg van de Franse, Belgische en Luxemburgse Staat, een 
van de centrale pijlers van dit ontmantelingsplan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Meer informatie: www.dexia.com 
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