
Dexia in het kort

Dexia is een Europese bankgroep waarvan eind 2011 de geordende ontmanteling werd aangevat. Het
geordende resolutieplan van Dexia, dat in December 2012 door de Europese Commissie werd
goedgekeurd, heeft als doel het faillissement en de invereffeningstelling van de Groep te vermijden. Die
zou immers, gezien de restomvang van de Groep, de hele Europese banksector kunnen destabiliseren.
Het plan voorziet in de verkoop van de commerciële entiteiten waarvan wordt aangenomen dat ze
leefbaar zijn, en in het beheer in afbouw van de restactiva van de Groep zonder enige nieuwe
commerciële activiteit en dit, tot de volledige balans is uitgedoofd.

Om Dexia in staat te stellen deze geordende ontmanteling tot een goed einde te brengen, had de Groep
Staatsteun nodig. Aldus onderschreven, in december 2012, de Belgische en Franse overheid in op een
kapitaalsverhoging van Dexia NV van 5,5 miljard EUR. Samen met de Luxemburgse Staat verleenden zij
ook een financieringswaarborg van 85 miljard EUR aan Dexia Crédit Local opdat de Groep de nodige
financiering zou kunnen vinden op de financiële markten om zijn resterende activa over de termijn van de
afbouw te kunnen dragen.

De voornaamste missie van de Groep is thans het uitvoeren van een gecontroleerde afbouw
van haar balans, om zo de financiële stabiliteit te behouden en de kost voor de Staten als
aandeelhouders van Dexia en als borgverlener te minimaliseren.

Dexia NV, de moederonderneming van de Groep, is een naamloze vennootschap en kredietinstelling naar
Belgisch recht, onder toezicht van de Europese Centrale Bank ondersteund door de Nationale Bank van
België. Ten gevolge van de kapitaalsverhoging van Dexia NV, zijn 99,59% van de aandelen van de Groep
in handen van de Belgische en Franse Staat (België: 52,78%, Frankrijk: 46,81%).
Dexia Crédit Local is de belangrijkste resterende operationele entiteit en emittent van de Groep. Zij is
gevestigd in Frankrijk, waar ze over een banklicentie beschikt, en staat ondertoezicht van de Europese
Centrale Bank en de Franse regulator (ACPR).

Klik hier voor informatie over Dexia.

http://www.dexia.com/NL/
http://www.dexia.com/NL/groep/profiel/Paginas/default.aspx

