Brussel, 3 mei 2021

Geachte Aandeelhouders,
De raad van bestuur van Dexia SA/NV (“Dexia”) nodigt u uit om deel te nemen aan de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders van Dexia, die zal plaatsvinden op 19 mei 2021, om 14u30 (Belgische
tijd) op de zetel van Dexia te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België (de “Algemene
Vergadering”).
BELANGRIJKE MEDEDELING: COVID-19
Gelet op de aanhoudende COVID-19 pandemie en het verbod op samenscholing opgelegd door
de Belgische overheid, kunnen de aandeelhouders NIET FYSIEK DEELNEMEN AAN DE
ALGEMENE VERGADERING en moedigt de raad van bestuur van Dexia de aandeelhouders
ten stelligste aan om hun rechten als volgt uit te oefenen, in overeenstemming met de hieronder
uiteengezette voorwaarden:



te stemmen bij volmacht of op afstand, in elektronische vorm of per brief, vóór de Algemene
Vergadering; en
vragen aan de bestuurders of commissarissen schriftelijk te stellen, vóór de Algemene
Vergadering.

Fysieke toegang tot de Algemene Vergadering kan slechts worden verleend voor zover dit op de
datum van de Algemene Vergadering door de autoriteiten en de toepasselijke wettelijke en
reglementaire maatregelen is toegestaan. Op de datum van bekendmaking van deze oproeping,
staan de maatregelen een dergelijke toegang niet toe.
De Algemene Vergadering zal live via webcast uitgezonden worden, zoals hieronder uiteengezet.
Dexia volgt de situatie en de toepasselijke maatregelen nauwgezet op en zal de aandeelhouders
via haar website (https://www.dexia.com/nl/over-de-groep-dexia/algemene-vergaderingen) op
de hoogte brengen van elke wijziging met betrekking tot deelname aan de Algemene
Vergadering.
AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De agenda van de Algemene Vergadering luidt als volgt:
I.

Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur, de verslagen van de commissarissen, de
enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2020.

II. Besluiten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31.12.2020;
Bestemming van het resultaat;
Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020;
Kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020;
Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Véronique Hugues;
Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Alexandra Serizay;
Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Alexandre De Geest;
Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Thierry Francq;
Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Koen Van Loo;
Definitieve benoeming van Marie-Anne Barbat-Layani als bestuurder;
Definitieve benoeming van Claire Vernet-Garnier als bestuurder;
Definitieve benoeming van Bart Bronselaer als bestuurder;

13. Toekenning van volmachten.
DEELNEMINGSFORMALITEITEN
1.

Toelatingsvoorwaarden

Gelet op de aanhoudende COVID-19 pandemie en het overheidsverbod op samenscholingen,
kunnen de aandeelhouders NIET FYSIEK DEELNEMEN AAN DE ALGEMENE
VERGADERING en worden zij ten stelligste aangemoedigd om hun rechten op voorhand op
afstand uit te oefenen. De Algemene Vergadering zal live via webcast uitgezonden worden, zoals
hieronder uiteengezet.
Om de Algemene Vergadering bij te wonen en er hun stemrecht uit te oefenen, dienen de aandeelhouders
Dexia ten laatste op 14 mei 2021, om 16u, in kennis te stellen van hun voornemen om deel te nemen
aan de Algemene Vergadering door (i) zich online te registreren op www.lumiagm.com/nl/agm/Dexia of
(ii) het versturen van een e-mail of een ingevuld en ondertekend volmacht-/stemformulier naar
shareholder@dexia.com. Indien elektronische communicatie niet mogelijk zou zijn, kan een (iii)
ondertekend schrijven of een ingevuld en ondertekend volmacht-/stemformulier verzonden worden naar
de zetel van Dexia te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België, ter attentie van Wim
Hautekiet, Secretaris-Generaal. Aandeelhouders moeten zichzelf duidelijk identificeren door vermelding
van hun volledige naam en adres en opgave van het aantal aandelen op naam aangehouden in Dexia.
Enkel aandeelhouders die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, zijn gemachtigd om deel te nemen
aan en te stemmen op de Algemene Vergadering.
2.

Volmacht

Iedere aandeelhouder kan op de Algemene Vergadering door een bijzondere lasthebber worden
vertegenwoordigd. Gelet op de aanhoudende COVID-19 pandemie en het overheidsverbod op
samenscholingen, dienen de aandeelhouders Wim Hautekiet, Secretaris-Generaal van Dexia, aan
te duiden als lasthebber.
Aandeelhouders die op de Algemene Vergadering door een bijzondere lasthebber vertegenwoordigd
willen worden, moeten ten laatste op 14 mei 2021, om 16u, een elektronische of schriftelijke volmacht
indienen, als volgt:



in elektronische vorm, via www.lumiagm.com/nl/agm/Dexia, waar de aandeelhouders een
elektronisch volmachtformulier met steminstructies kunnen invullen; of
schriftelijk, door middel van het volmachtformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website
van Dexia (https://www.dexia.com/nl/over-de-groep-dexia/algemene-vergaderingen) en dit
formulier terug te sturen per e-mail aan shareholder@dexia.com. Indien elektronische communicatie
niet mogelijk zou zijn, kan dit formulier per post worden verzonden naar de zetel van Dexia te
Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België, ter attentie van Wim Hautekiet, SecretarisGeneraal.

Enkel een volmacht die voldoet aan de toepasselijke Belgische regelgeving en aan bovenstaande
voorwaarden zal de bijzondere lasthebber machtigen om in naam en voor rekening van een
aandeelhouder deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering. Bovendien moet de
aandeelhouder aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoen.
3.

Stemmen

Aandeelhouders die Dexia op geldige wijze in kennis hebben gesteld van hun voornemen om deel te
nemen aan de Algemene Vergadering, zijn gemachtigd om te stemmen op deze Algemene Vergadering.

Aandeelhouders kunnen hun stemrecht op voorhand op afstand uitoefenen, in elektronische vorm
of per brief, vóór de Algemene Vergadering en worden sterk aangemoedigd om dit te doen gelet
op de aanhoudende COVID-19 pandemie en het overheidsverbod op samenscholingen.
Aandeelhouders die hun stemrecht op voorhand op afstand willen uitoefenen, dienen dit ten laatste op
14 mei 2021, om 16u, te doen, als volgt:



elektronisch, via www.lumiagm.com/nl/agm/Dexia; of
schriftelijk, door middel van het stemformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van
Dexia (https://www.dexia.com/nl/over-de-groep-dexia/algemene-vergaderingen) en dit formulier
terug te sturen per e-mail aan shareholder@dexia.com. Indien elektronische communicatie niet
mogelijk zou zijn, kan dit formulier per post worden verzonden naar de zetel van Dexia te Bastion
Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België, ter attentie van Wim Hautekiet, Secretaris-Generaal.

Aandeelhouders die via de webcast aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen, zullen hun
stemrecht eveneens elektronisch tijdens deze webcast kunnen uitoefenen, middels voorafgaande
registratie ten laatste op 14 mei 2021, om 16u.
4.

Webcast

Gelet op de aanhoudende COVID-19 pandemie en het overheidsverbod op samenscholingen, zal de
Algemene Vergadering live via webcast uitgezonden worden, op www.lumiagm.com/nl/agm/Dexia.
Aandeelhouders die toegang willen verkrijgen tot deze webcast moeten ten laatste op 14 mei 2021, om
16u, de registratieprocedure op www.lumiagm.com/nl/agm/Dexia voltooien, door hun naam, adres en emailadres op te geven, de nominatieve aard van hun aandelen aan te duiden door de optie “nominatief”
te selecteren en het aantal aandelen op naam aangehouden in Dexia te vermelden.
Deze webcast zal toegankelijk zijn voor de geldig geregistreerde aandeelhouders op 19 mei 2021, vanaf
14u tot het einde van de Algemene Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun stemrecht tijdens deze
webcast elektronisch uitoefenen en vragen stellen via de chat functie.
De procedure om toegang te verkrijgen tot, het registreren voor en het deelnemen aan de webcast zijn
ook beschikbaar op https://support.lumiagm.com/nl-be/blog of op de website van Dexia
(https://www.dexia.com/nl/over-de-groep-dexia/algemene-vergaderingen).
5.

Vragen

Vanaf de datum van ontvangst van deze oproepingsbrief, kunnen de aandeelhouders die aan
bovenstaande voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergadering voldoen, vragen stellen aan de
bestuurders en/of commissarissen van Dexia met betrekking tot de agendapunten van de Algemene
Vergadering. Zulke vragen moeten ten laatste op 14 mei 2021, om 16u, schriftelijk worden ingediend
bij voorkeur (i) op elektronische wijze via www.lumiagm.com/nl/agm/Dexia of (ii) per email aan
shareholder@dexia.com. Indien elektronische communicatie niet mogelijk zou zijn, kunnen vragen per
post verzonden worden naar de zetel van Dexia te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België,
ter attentie van Wim Hautekiet, Secretaris-Generaal.
Aandeelhouders die kiezen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering via de webcast
(www.lumiagm.com/nl/agm/Dexia) zullen hun vragen eveneens tijdens de Algemene Vergadering via
de chat functie kunnen stellen.
6.

Documenten

De enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de raad van
bestuur en de verslagen van de commissarissen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31
december 2020 zijn bij deze brief gevoegd, op een USB-stick. Bovendien zijn deze documenten

beschikbaar op de website van Dexia (https://www.dexia.com/nl/over-de-groep-dexia/algemenevergaderingen).
Op werkdagen en tijdens de gebruikelijke kantooruren, kunnen de aandeelhouders een kopie verkrijgen
van deze documenten op de zetel van Dexia te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België,
vanaf de datum van deze oproepingsbrief.
GEGEVENSBESCHERMING
Dexia verwerkt persoonlijke gegevens van haar aandeelhouders. Het privacybeleid van Dexia is terug te
vinden op haar website (https://www.dexia.com/nl/node/242).
* * *
Voor meer informatie over de Algemene Vergadering of de deelnemingsformaliteiten kan u Dexia per
telefoon (+32 2 213 57 66 ) of email (shareholder@dexia.com) contacteren.
Aandeelhouders die verkiezen om hun oproepingsbrief in de toekomst uitsluitend via email te ontvangen,
worden uitgenodigd om hun email adres per email aan Dexia (shareholder@dexia.com) mee te delen.
Hoogachtend,

Pierre Crevits
CEO

Gilles Denoyel
Voorzitter van de raad van bestuur

