
 

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

 

 

 

Brussel, Parijs, 3 juli 2013 – 18u45 

 

Succesvolle lancering van Dexia Crédit Local’s EUR 1.5 miljard 
inaugurele uitgifte met overheidswaarborg  
 

Na een week durende pan-Europese roadshow, maakte Dexia gebruik van de verbeterde 
marktomstandigheden om zijn inaugurele uitgifte met overheidswaarborg te lanceren.  

Op 2 juli 2013, heeft Dexia Crédit Local met succes een 3-jarige emissie uitgegeven onder de 
de nieuwe tripartiete herfinancieringswaarborg in 2013 toegekend door de Belgische (51,41%), 
Franse (45,59%) en Luxemburgse (3,00%) Staten. De emissie, gelanceerd met een richtspread 
OLO + 30 basispunten, kende snel succes. 

Met een definitief orderboek van bijna EUR 1.7 miljard realiseerde Dexia Crédit Local een uiterst 
granulaire transactie met bijna 80 deelnemende accounts. Dit liet de emittent toe om een 
definitieve prijs te bepalen voor een succesvolle EUR 1.5 miljard benchmark. 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren de grootste investeerders met respectievelijk 29% en 
28% van het totale volume, gevolgd door Duitsland / Zwitserland met 24%.  De voornaamste 
drijfkracht achter de transactie waren de “real money” investeerders die samen 58% van de totale 
uitgifte en 55% van alle orders vertegenwoordigden. Deze nieuwe uitgifte presteerde uitstekend in 
de secundaire markt. 

Dexia, sinds eind 2012 voor 94% in handen van de Franse en Belgische Staat, voert thans haar 
geordende ontmantelingsplan uit zoals goedgekeurd door de Europese Commissie op 28 
december 2012.  Binnen dat kader is de Groep van plan om in 2013 voor EUR 5-6 miljard aan 
overheidsgewaarborgde emissies uit te geven, zowel op de geldmarkt als op de langere termijn 
‘debt capital’ markt.  Dergelijke uitgiften kunnen worden uitgevoerd in Euro of in US Dollars. Dexia 
Crédit Local zal de enige emittent zijn onder deze in 2013 toegekende overheidswaarborg. 

Deze inaugurele 3-jarige uitgifte is een historische transactie voor Dexia in het kader van haar 
ontmantelingsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meer informatie: www.dexia.com 
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