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Verlenging van de periode van verkoop van de aandelen van Dexia NV
die zijn ontstaan ingevolge de consolidatie van fracties van aandelen,
naar aanleiding van de hergroepering van aandelen van 4 maart 2016
Zoals meegedeeld door Dexia NV in zijn persbericht van 28 januari 2016 werd de hergroepering
van aandelen van Dexia NV (aandelen van categorie A en aandelen van categorie B)
doorgevoerd,
overeenkomstig
de
beslissing
van
de
buitengewone
algemene
aandeelhoudersvergadering van 20 mei 2015, volgens een ratio van één nieuw aandeel (ISIN
BE0974290224) voor duizend bestaande aandelen (ISIN BE0003796134). De hergroepering
kende uitwerking op 4 maart 2016. De fracties van aandelen werden samengevoegd tot nieuwe
aandelen, die vervolgens op de markt worden verkocht door BNP Paribas Fortis, dat door Dexia
NV werd gemachtigd om deze operatie uit te voeren. De netto-opbrengst van de verkoop van deze
nieuwe aandelen zal pro rata worden verdeeld tussen de houders van fracties van aandelen. Om
te vermijden dat een groot volume van aandelen te koop wordt gesteld over een korte periode met
het risico dat de koersvorming wordt verstoord, gaat BNP Paribas Fortis over tot een geleidelijke
verkoop van deze aandelen.
De oorspronkelijk geplande periode voor de verkoop van deze aandelen liep van 11 maart 2016 tot
8 april 2016, met de mogelijkheid tot verlenging. Gelet op het totale volume van nieuwe aandelen
die zijn ontstaan uit de samenvoeging van de fracties van aandelen en op het volume dat op
heden nog door BNP Paribas Fortis moet worden verkocht, heeft Dexia NV, volgens de
aanbevelingen van BNP Paribas Fortis, beslist om het verkoopproces van nieuwe aandelen te
verlengen tot 29 april 2016.
De compensatie in geld die overeenstemt met het pro rata aandeel van de netto-opbrengst van de
verkoop van de fracties van aandelen, zal plaatsvinden binnen een termijn van maximaal één
maand vanaf de afsluiting van de verkoopperiode. Ter herinnering, Dexia NV kan de koers van het
aandeel op het moment van de verkoop niet voorspellen en kan dus de opbrengst van de verkoop
die tussen de houders van fracties van aandelen verdeeld zal worden, niet inschatten.
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