
 

Dexia NV - Marsveldplein 5, B-1050 Brussel - 1, Passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex 
1 

 

 

Gereglementeerde informatie* – Brussel, Parijs, 5 april 2013 – 08.30 uur 
 
 
Oproeping tot de gewone algemene vergadering en een buitengewone 
algemene vergadering van Dexia NV 
 
De gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van Dexia NV zullen plaatsvinden 
op woensdag 8 mei 2013 vanaf 14.30 uur in het Diamant Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 
80 te 1030 Brussel.  
De aandeelhouders kunnen zich vanaf 13.00 uur aanmelden voor hun registratie die zal gebeuren tussen 13.30 
uur en 14.15 uur. 
 
De oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergaderingen met de agenda en voorgestelde resoluties 
wordt vandaag bekendgemaakt in de officiële publicaties in België en Frankrijk en in de Belgische en de 
Luxemburgse pers. 
 
Alle nuttige documenten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap 
http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/algemeen/Paginas/default.aspx, 
namelijk: 
- de oproepingsbrochure; 
- het jaarverslag (beheersverslag, jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening en verslag van de commissaris); 
- de formulieren om deel te nemen, om te stemmen per brief en om een volmacht te verlenen. 
 
U kunt met al uw vragen over die vergaderingen terecht bij de vennootschap op het mailadres 
shareholder@dexia.com of telefonisch op de nummers: 
 
- +32 2 213 57 12    (alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur); 
- +33 1 58 58 86 16  (alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur). 
 
 

 
• 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 2 213 57 97 
Persdienst – Parijs 
+33 1 58 58 86 75 

Contact investeerders 
Investor Relations 
+33 1 58 58 85 97/82 48 
 
Contact individuele aandeelhoulders 
+33 1 58 58 86 16 
 
 

 


