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Gereglementeerde informatie* – Brussel, Parijs, 18 mei 2011 – 9.30 uur   
 
Dexia: voortdurende dialoog met de Europese Commissie 
In het licht van recente persartikels bevestigt Dexia dat zijn herstructureringsplan opgevolgd wordt 
door de Europese Commissie. Deze opvolging is gebaseerd op een voortdurende dialoog tussen 
de Staten, Dexia en de Europese Commissie. Een dergelijke opvolging vindt ook plaats in een 
aantal banken waarvan de herstructureringsplannen goedgekeurd werden door de Commissie. 

De dialoog met de Europese Commissie vindt plaats in een constructieve geest, en Dexia 
verstrekt, samen met de Staten, aan de Commissie alle noodzakelijke antwoorden op alle vragen 
die in dit verband kunnen worden gesteld. 

De Groep heeft al belangrijke doelstellingen verwezenlijkt in het kader van haar diepgaande 
hervorming en bevestigt andermaal haar intentie om haar financiële herstructurering verder uit te 
voeren en waar mogelijk te versnellen. 

Dexia houdt permanent toezicht op zijn activaportefeuille met het oog op de optimale 
implementatie van het financieel herstructureringsplan dat werd overeengekomen met de 
Europese Commissie. 

Conform de strategie die in 2010 uitgestippeld werd, en zoals ook werd benadrukt bij de 
bekendmaking van de resultaten over het eerste kwartaal 2011, zal Dexia elke kans aangrijpen om 
het verkoopproces te versnellen dankzij zijn sterke kapitaalpositie. 

Dexia komt zijn verplichtingen na inzake gereglementeerde informatie. Als er een specifieke 
significante nieuwe beslissing zou worden genomen in verband met het voorgaande, zal Dexia de 
markt hiervan op de hoogte brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dexia is een beursgenoteerde onderneming. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan de transparantievoorschriften 
voor beursgenoteerde ondernemingen. 
Over Dexia 
Dexia is een Europese bank die op 31 maart 2011 ongeveer 35 200 werknemers telde. Op dezelfde datum bedroeg het 
kern eigen vermogen 19,3 miljard EUR. De Groep is vooral actief op het vlak van Retail and Commercial Banking in 
Europa, vooral in België, Luxemburg en Turkije en van Public and Wholesale Banking met een aanbod van omvattende 
bancaire en financiële oplossingen voor lokale openbare besturen. Asset Management and Services omvat asset 
management, investor services en verzekeringen, onder meer ten behoeve van de klanten van de andere twee metiers. 
De diverse metiers staan in voortdurende interactie met elkaar om de klanten nog beter van dienst te zijn en om de 
commerciële activiteit van de Groep te ondersteunen. 

Voor meer inlichtingen: www.dexia.com  
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