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Brussel, Parijs, 27 december 2012 - 19u30 
 
 
Nieuwe governance van Dexia 
 
 
In overeenstemming met wat tijdens de Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2012 werd 
aangekondigd, wordt de samenstelling van de raad van bestuur van Dexia NV gewijzigd, om het nieuwe 
evenwicht te weerspiegelen in het aandeelhouderschap van Dexia bij de kapitaalverhoging voor Dexia NV 
die door de Buitengewone algemene vergadering werd goedgekeurd en waarvan de effectieve uitvoering 
gepland is op 31 december 2012. 
 
Zodoende heeft de raad van bestuur van Dexia NV, die vandaag is bijeengekomen onder het 
voorzitterschap van de heer Robert de Metz, akte genomen van het ontslag, onder de opschortende 
voorwaarde en vanaf het effectief doorvoeren van de kapitaalverhoging voor Dexia NV, van de dames en 
heren Gilles Benoist, Brigitte Chanoine, Christian Giacomotto, Antoine Gosset-Grainville, Bernard Herman, 
Catherine Kopp, Olivier Mareuse, Claude Piret, Bernard Thiry en Marc Tinant, in hun hoedanigheid van 
bestuurder van Dexia NV. 
 
De raad van bestuur heeft beslist om de heren Paul Bodart, Alexandre De Geest en Hervé de Villeroché te 
coöpteren als leden van de raad van bestuur. Deze coöptaties zullen ingaan bij de inwerkingtreding van de 
bovengenoemde ontslagen. De definitieve benoeming van de heren Paul Bodart, Alexandre De Geest en 
Hervé de Villeroché zal worden voorgesteld aan de volgende Algemene vergadering van Dexia NV. Zij 
vervoegen daarbij de heer Bart Bronselaer, die op 14 december 2012 gecoöpteerd werd. 
 
Deze governance zal de nieuwe structuur van het aandeelhouderschap van de vennootschap weerspiegelen 
en beter aangepast zijn aan de nieuwe dimensie van de groep. De raad van bestuur van Dexia NV zal op 
deze manier 9 leden tellen, tegen 16 nu; 5 leden zullen de Belgische nationaliteit hebben, en 4 de Franse 
nationaliteit; de voorzitter van de raad van bestuur zal de Franse nationaliteit hebben, en de gedelegeerd 
bestuurder de Belgische nationaliteit. Het aantal onafhankelijke bestuurders wordt behouden op 3.  
 
Vanaf 31 december 2012 en onder voorbehoud van het doorvoeren van de kapitaalverhoging zal de raad 
van bestuur van Dexia NV bestaan uit de volgende leden: 
- Robert de Metz, voorzitter, onafhankelijk bestuurder, 
- Karel De Boeck, gedelegeerd bestuurder, 
- Paul Bodart, onafhankelijk bestuurder, 
- Olivier Bourges, niet-uitvoerend bestuurder, 
- Bart Bronselaer, onafhankelijk bestuurder, 
- Alexandre De Geest, niet-uitvoerend bestuurder, 
- Philippe Rucheton, uitvoerend bestuurder, 
- Koen Van Loo, niet-uitvoerend bestuurder, en 
- Hervé de Villeroché, niet-uitvoerend bestuurder. 
 
Dexia houdt eraan de uittredende bestuurders te bedanken voor hun bijdrage tot de werkzaamheden van de 
raad van bestuur. 
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Bijlage: biografieën 
 
 
Paul Bodart  werd geboren in 1953 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij behaalde in 1976 een 
Masterdiploma in Ingenieurswetenschappen aan de Université Catholique de Louvain (UCL), en in 1987 een 
Master in Business Administration (MBA) aan INSEAD. Hij vervulde eerst verschillende functies bij de 
Banque Européenne pour l’Amérique latine, Morgan en het Euroclear Operations Centre. Paul Bodart ging 
op 1 januari 1996 aan de slag bij The Bank of New York als Senior Vice President en werd Algemeen 
directeur van het Brusselse filiaal van de Bank. Hij was verantwoordelijk voor alle Global Custody 
transacties. Op 1 januari 2003 werd hij bevorderd tot Executive Vice President, en in maart 2009 werd hij 
ook nog eens Head of EMEA Operations in de Asset Servicing sector van The Bank of New York Mellon. 
Paul Bodart was Executive Vice President en CEO van BNY Mellon SA/NV, alsook Head of EMEA Global 
Operations tot september 2012. Sinds september 2012 is hij lid van de T2S Board van de Europese Centrale 
Bank. 
 
Bart Bronselaer  werd geboren in 1967 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij behaalde het diploma van 
industrieel ingenieur (Groep T Leuven), alsook een Masterdiploma in Computerwetenschappen (VUB) en 
een MBA (K.U.Leuven). Hij werkte het grootste deel van zijn loopbaan (1993-2003) bij Merrill Lynch 
International in Londen, waar hij verschillende functies vervulde. De laatste was die van Head of Debt 
Capital Markets voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk 
voor de structurering en verkoop van financiële oplossingen aan klanten zoals financiële instellingen, 
industriële bedrijven en overheidsinstanties. In 2003 werd hij een onafhankelijke expert in financiële 
diensten. Hij is momenteel Voorzitter van de raad van bestuur van Royal Park Investments. 
 
Alexandre De Geest  werd geboren in 1971 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij behaalde het diploma 
rechten aan de Université Catholique de Louvain en de Université Libre de Bruxelles. Hij was bestuurder van 
talrijke vennootschappen, waaronder Gazelec (2004-2005) en het Zilverfonds sinds 2003. Alexandre De 
Geest was vanaf 2000 adviseur op het Kabinet van het federale Ministerie van Financiën, en vervolgens in 
2011 adviseur op het Kabinet van het federale Ministerie van Buitenlandse zaken. Sinds 2012 is hij 
bestuurder bij de Thesaurie (FOD Financiën). 
 
Hervé de Villeroché  werd geboren in 1969 en heeft de Franse nationaliteit. Hij studeerde af aan de Ecole 
Supérieure de Commerce van Parijs en het Institut d’études politiques (IEP) van Parijs en is gewezen 
student van de Ecole nationale d’administration. In 1996 trad hij in dienst bij de Direction du Trésor van het 
Franse ministerie van Economische zaken en Financiën, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan werkte. 
Sinds maart 2009 is hij hoofd van de dienst financiering van de economie, bij de Direction Générale du 
Trésor, op het Franse ministerie van Economische zaken en Financiën. Hij is tevens censor bij de algemene 
raad van de Banque de France en regeringscommissaris bij de Autorité de contrôle prudentiel. 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie op 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 
 
 
 

 


