
 

 

 

Brussel, 2 mei 2022 

 

Geachte Aandeelhouders, 

De raad van bestuur van Dexia SA/NV, met zetel te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 
Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder 
nummer 0458.548.296 (“Dexia”) nodigt u uit om deel te nemen aan de gewone algemene 
vergadering van aandeelhouders van Dexia (de “Gewone Algemene Vergadering”) en een 
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Dexia (de “Buitengewone 
Algemene Vergadering” en samen met de Gewone Algemene Vergadering de “Algemene 
Vergaderingen”), die zullen plaatsvinden op 18 mei 2022, vanaf 14u30 (Belgische tijd) op de 
zetel van Dexia. 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

Gelet op de gezondheidssituatie, worden de aandeelhouders ten zeerste 
aangemoedigd om hun rechten per afstand en op voorhand uit te oefenen, in 
overeenstemming met de hieronder uiteengezette voorwaarden, door te stemmen bij 
volmacht of per brief, en door vragen aan de bestuurders of commissarissen van 
Dexia schriftelijk te stellen, vóór de Algemene Vergaderingen. 

Fysieke toegang tot de lokalen kan slechts worden verleend voor zover dit op de 
datum van de Algemene Vergaderingen door de autoriteiten en de toepasselijke 
wettelijke en reglementaire maatregelen is toegestaan. 

Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie, de deelname en de 
toepasselijke regels in de komende weken, behoudt Dexia zich het recht voor om de 
aandeelhouders via publicatie op haar website (https://www.dexia.com/nl/over-de-
groep-dexia/algemene-vergaderingen) op de hoogte te brengen over enige wijziging 
in de organisatie van de Algemene Vergaderingen. 

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING 

De agenda van de Gewone 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 2021. 

II. Besluiten 

1. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 
31.12.2021; 

2. Bestemming van het resultaat; 
3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 

2021; 
4. Kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het 

boekjaar 2021; 
5. Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Gilles Denoyel; 
6. Toekenning van een volmacht. 
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AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering luidt als volgt: 

1. Aanzuivering van het overgedragen verlies van twee miljard twaalf miljoen 
negenhonderd éénendertig duizend vierhonderd zestig euro en zesentwintig cent 
(2.012.931.460,26 EUR) ten belope van één miljard negenhonderdduizend euro 
(1.900.000.000 EUR) door inhouding op de uitgiftepremie; 

2. Wijziging van artikel 9 van de Nederlandse versie van de statuten, teneinde deze in lijn 
te brengen met artikel 9 van de Franse versie van de statuten; 

3. Bijwerking van artikel 11 van de statuten: datum van de laatste versie van het 
reglement van interne orde van de raad van bestuur; 

4. Wijziging van artikel 15 van de statuten: wijziging van de datum van de jaarlijkse 
algemene vergadering van aandeelhouders naar de 4e woensdag van mei; 

5. Toekenning van een volmacht. 
 

DEELNEMINGSFORMALITEITEN 

1. TOELATINGSVOORWAARDEN 

Gelet op de gezondheidssituatie, worden de aandeelhouders ten zeerste aangemoedigd 
om hun rechten op voorhand uit te oefenen. 

Om de Algemene Vergaderingen bij te wonen en er hun stemrecht uit te oefenen, dienen de 
aandeelhouders Dexia uiterlijk op 12 mei 2022, om 16 uur, in kennis te stellen van hun 
voornemen om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen door het versturen van een 
email of een ingevuld en ondertekend volmacht-/stemformulier naar shareholder@dexia.com. 
Indien elektronische communicatie niet mogelijk zou zijn, kan een 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 Nicolas Dupont, 
secretaris-generaal van Dexia. Om in aanmerking te worden genomen, moeten brieven of 
formulieren uiterlijk op 12 mei 2022, om 16 uur, door Dexia zijn ontvangen. 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 Vergaderingen. 

2. VOLMACHT 

Iedere aandeelhouder kan op de Algemene Vergaderingen door een bijzondere lasthebber 
worden vertegenwoordigd. De aandeelhouders kunnen Nicolas Dupont, secretaris-
generaal van Dexia, aanduiden als lasthebber. Om ieder potentieel belangenconflict te 
vermijden, kan geen volmacht gegeven worden aan de voorzitter en de leden van de raad van 
bestuur van Dexia om aandeelhouders op de Algemene Vergaderingen te vertegenwoordigen. 

Aandeelhouders die op de Algemene Vergaderingen door een bijzondere lasthebber 
vertegenwoordigd willen worden, moeten uiterlijk op 12 mei 2022, om 16u, een volmacht 
indienen, door het volmachtformulier te gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de 
website van Dexia (https://www.dexia.com/nl/over-de-groep-dexia/algemene-vergaderingen) 
en dit formulier per email aan shareholder@dexia.com terug te sturen. Indien elektronische 
communicatie niet mogelijk zou zijn, kan het formulier per post worden verzonden naar de zetel 
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van Dexia te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België, ter attentie van Nicolas 
Dupont, secretaris-generaal van Dexia. Om in aanmerking te worden genomen, moet het 
formulier uiterlijk op 12 mei 2022, om 16 uur, door Dexia zijn ontvangen. 

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 

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

Aandeelhouders kunnen hun stemrecht op afstand uitoefenen, per brief, vóór de 
Algemene Vergaderingen en worden ten zeerste aangemoedigd om dit te doen, gelet op 
de gezondheidssituatie. Aandeelhouders die hun stemrecht op afstand willen uitoefenen, 
dienen dit uiterlijk op 12 mei 2022, om 16u, te doen, door het stemformulier te gebruiken dat 
ter beschikking wordt gesteld op de website van Dexia (https://www.dexia.com/nl/over-de-
groep-dexia/algemene-vergaderingen) en dit formulier per email aan shareholder@dexia.com 
terug te sturen. Indien elektronische communicatie niet mogelijk zou zijn, kan het formulier per 
post worden verzonden naar de zetel van Dexia te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 
Brussel, België, ter attentie van Nicolas Dupont, secretaris-generaal van Dexia. Om in 
aanmerking te worden genomen, moet het formulier uiterlijk op 12 mei 2022, om 16 uur, door 
Dexia zijn ontvangen. 

4. VRAGEN 

Aandeelhouders die aan bovenstaande voorwaarden voor toelating tot de Algemene 
Vergaderingen voldoen, kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissarissen van 
Dexia met betrekking tot de agendapunten van de Algemene Vergaderingen. Zulke vragen 
moeten uiterlijk op 12 mei 2022, om 16 uur, schriftelijk worden ingediend 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 Nicolas Dupont, secretaris-generaal van Dexia. Om in 
aanmerking te worden genomen, moeten de vragen uiterlijk op 12 mei 2022, om 16 uur, door 
Dexia zijn ontvangen. 

Aandeelhouders kunnen hun vragen eveneens tijdens de Algemene Vergaderingen stellen. 

De antwoorden op de vragen met betrekking tot de agendapunten van de Algemene 
Vergaderingen zullen tijdens de Algemene Vergaderingen door de bestuurders en/of 
commissarissen van Dexia gegeven worden en zullen nadien bekend gemaakt worden, samen 
met de notulen van de Algemene Vergaderingen, op de website van Dexia 
(https://www.dexia.com/nl/over-de-groep-dexia/algemene-vergaderingen). 

5. 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 2021 zijn bij deze brief gevoegd, op een USB-stick. Bovendien zijn deze 
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documenten beschikbaar op de website van Dexia (https://www.dexia.com/nl/over-de-groep-
dexia/algemene-vergaderingen).  

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 Vergaderingen of de deelnemingsformaliteiten kan u 
Dexia per 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 
Gedelegeerd-bestuurder 

 
 
Gilles Denoyel 
Voorzitter van de raad van bestuur 

 

 

Bijlagen: 

(1) USB-stick met 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 2021; 

(2) Stem-/volmachtformulier voor de Gewone Algemene Vergadering; 

(3) Stem-/volmachtformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering. 
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