
 

Gereglementeerde informatie* – Brussel, Parijs, 10 januari 2013 – 18u30 
 
Transparantieverklaringen - Nieuwe noemer  

 

Na de kapitaalverhoging voor Dexia NV van 31 december 2012, en conform artikel 15 van de wet van 2 mei 
2007 betreffende belangrijke deelnemingen, zijn de nieuwe cijfergegevens met betrekking tot het kapitaal van 
Dexia NV de volgende: 

• Kapitaal: 6.000.000.000,00 EUR  

• Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 30.896.352.895 

• Totaal aantal stemrechten (=noemer): 30.896.352.895 

• Aantal stemrechtverlenende effecten, per categorie:  

  1.948.984.474 aandelen van categorie A 

28.947.368.421 aandelen van categorie B 

• Aantal inschrijvingsrechten (warrants): 60.386.178 

• Aantal eigen aandelen: 324.634  

   

Dexia NV heeft, conform de wet van 2 mei 2007 betreffende belangrijke deelnemingen in genoteerde 
vennootschappen, verschillende transparantieverklaringen ontvangen waarvan de gegevens hieronder zijn 
vermeld en die worden gepubliceerd op de website http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/dexia-
aandeel/transparantieverklaring/Paginas/default.aspx . 

 
Verklaring van de aandeelhouders die gebonden zijn door een overeenkomst, gesloten op 30 augustus 
2007, op grond waarvan zij geacht worden personen te zijn « die handelen in onderling overleg » in de zin 
van de overgangsbepalingen van de Belgische wet inzake openbare overnamebiedingen met het oog op 
de ontbinding van de overeenkomst van onderling overleg met ingang van 31 december 2012, en met 
het oog op de overschrijding naar beneden van de minimumdrempel van 1%, de Caisse des Dépôts et 
Consignations uitgezonderd. 
 

Totaal aantal 
aandelen Dexia 
NV: 
30.896.352.895 

Vorige 
kennisgeving 

Na transactie 

Houders van 
stemrechten 

# stemrechten # stemrechten % stemrechten 

  Verbonden 
aan aandelen 

Niet 
verbonden 
aan aandelen 

Verbonden 
aan aandelen 

Niet 
verbonden 

aan aandelen 
Arcopar CVBA in 
vereffening (Av 
Urbain Britsiers 5, 
1030 Bruxelles) 

1.620.738  0   

Arcoplus CVBA in 
vereffening  (Av 
Urbain Britsiers 5, 
1030 Bruxelles) 

731.725  0   
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Arcofin CVBA in 
vereffening (Av 
Urbain Britsiers 5, 
1030 Bruxelles) 

202.066.322  0   

Arcosyn NV in 
vereffening (Av 
Urbain Britsiers 5, 
1030 Bruxelles) 

810.587  0   

Auxipar NV 
(Av Urbain Britsiers 
5, 1030 Bruxelles) 

1.153.844     

Subtotaal 206.383.216  0   
Vitrufin NV (vroegere 
benaming Ethias 
Finance NV) (Rue 
des Croisiers 24, 
4000 Liège) 

98.235.361  0   

Ethias NV 
(Rue des Croisiers 
24, 4000 Liège) 

55.290  0   

Subtotaal 98.290.651  0   
Gemeentelijke 
Holding NV in 
vereffening  (Drève 
Ste Anne 68b, 1020 
Bruxelles) 

251.900.533  0   

Caisse des dépôts et 
consignations 
(Rue de Lille 56, 
75356 Paris) 

343.286.618  0 1,11% 0% 

CNP Assurances SA 
(Place Raoul Dautry 
4, 75716 Paris) 

57.715.526  0   

 
  # stemrechten % stemrechten 
TOTAAL   343.286.618 1,11% 
 
Het onderling overleg eindigde op 31 december 2012. De entiteiten in vereffening van de groep Arco delen bovendien mee dat 
Belfius Bank & Verzekeringen, bij brief van 28 november 2012, Arcofin CVBA in vereffening dwingende steminstructies heeft 
gegeven voor het uitoefenen van de stemrechten die zijn verbonden aan de in pand gegeven Dexia-aandelen tijdens de 
buitengewone algemene vergadering van 21 december 2012. Na de betwisting die hieruit is ontstaan en waarvan Belfius Bank & 
Verzekeringen in kennis is gesteld, hebben de entiteiten van de groep Arco in vereffening aan Belfius Bank & Verzekeringen op 4 
december 2012 hun standpunt kenbaar gemaakt, waaruit onder meer resulteert dat de stemrechten die zijn verbonden aan alle in 
Dexia aangehouden aandelen, worden toegekend aan Belfius Bank & Verzekeringen. 
 
 
 
Verklaring van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (« FPIM») die de drempel van 
50% naar boven overschreden heeft. 
 

Totaal aantal 
aandelen Dexia 
NV: 
30.896.352.895 

Vorige 
kennisgeving 

Na transactie 

Houders van 
stemrechten 

# stemrechten # stemrechten % stemrechten 

  Verbonden 
aan aandelen 

Niet 
verbonden 

aan aandelen 

Verbonden 
aan aandelen 

Niet 
verbonden 

aan aandelen 
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FPIM (Av Louise, 32 
bte4, 1050 
Bruxelles) 

413.682.356 15.453.804.262 0 50,02%  

 
  # stemrechten % stemrechten 
TOTAAL   15.453.804.262 50,02% 
 
De FPIM is voor 100% in handen van de Belgische Staat en handelt in gedelegeerde opdracht voor diens rekening. 
 
De buitengewone algemene vergadering van Dexia NV heeft op 21 december 2012 beslist om over te gaan tot een 
kapitaalverhoging die op 31 december 2012 effectief werd doorgevoerd. De FPIM die handelt in gedelegeerde opdracht, heeft in 
dat verband ingeschreven op 15.342.105.263 aandelen van Dexia NV. De stemrechten verbonden aan de aandelen die in pand 
zijn gegeven door Gemeentelijke Holding NV in vereffening en Arcofin CVBA in vereffening ten behoeve van Belfius Bank NV, dat 
zelf voor 100% min 5.000 aandelen wordt aangehouden door de FPIM die in gedelegeerde opdracht handelt, waren opgenomen 
in de vorige verklaring van 30 november 2012, aangezien Belfius Bank NV gebruik maakte van haar contractuele recht om 
dwingende steminstructies te geven met betrekking tot deze aandelen. Belfius Bank NV wenst in dit stadium dit recht niet langer 
uit te oefenen, en de stemrechten die zijn verbonden aan de ten behoeve van Belfius Bank NV in pand gegeven aandelen, zijn 
dan ook niet meer opgenomen in deze verklaring. 
 
 
Verklaring van de Franse Staat (Agence de Participations de l’Etat) en de Société de Prise de 
Participation de l’Etat (« SPPE») die de drempel van 40% naar boven overschreden hebben. 
 

Totaal aantal 
aandelen Dexia 
NV: 
30.896.352.895 

Vorige 
kennisgeving 

Na transactie 

Houders van 
stemrechten 

# stemrechten # stemrechten % stemrechten 

  Verbonden 
aan aandelen 

Niet 
verbonden 

aan aandelen 

Verbonden 
aan aandelen 

Niet 
verbonden 

aan aandelen 
Franse Staat (APE) 
(Ministère des 
Finances, rue de 
Bercy 139, 75012 
Paris) 

0 13.605.263.158 0 44,04%  

SPPE (Rue de Bercy 
139, 75012 Paris) 

111.698.999 111.698.999  0,36%  

 
  # stemrechten % stemrechten 
TOTAAL   13.716.962.157 44,40% 
 
De Société de Prise de Participation de l’Etat is voor 100% in handen van de Franse Staat. Het Agence des Participations de 
l’Etat is een dienst met nationale bevoegdheid van de Franse Staat die geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft die losstaat van 
die van de Franse Staat. 
De buitengewone algemene vergadering van Dexia NV heeft op 21 december 2012 beslist om over te gaan tot een 
kapitaalverhoging die op 31 december 2012 effectief werd doorgevoerd. De Franse Staat (Agence de Participations de l’Etat) 
heeft in dat verband rechtstreeks ingeschreven op 13.605.263.158 aandelen van Dexia NV. De deelneming van de SPPE is 
bovendien verwaterd ten belope van minder dan 1% van de stemrechten van Dexia NV. 
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Verklaring van het Waalse Gewest dat de minimumdrempel van 1% passief naar beneden overschreden 
heeft. 

 

 

 
* Dexia is een onderneming waarvan de aandelen zijn genoteerd op een gereglementeerde markt  (NYSE-Euronext Brussel en  NYSE-
Euronext Parijs). Dit persbericht bevat informatie waarvan de verspreiding is gereglementeerd conform het koninklijk besluit van 14 
november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt. 

 
Meer informatie: www.dexia.com  

Perscontacten 
Persdienst – Brussel 
+32 2 222 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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http://www.dexia.com/

