Dexia - Hergroepering van aandelen Q&A

Vragen

Antwoorden

Waarin bestaat een hergroepering van Een hergroepering van aandelen bestaat in het vervangen, door omwisseling, van
aandelen?
verschillende bestaande aandelen door een nieuw aandeel, zonder het bedrag van het
kapitaal van de vennootschap te wijzigen.

Wat is het doel van deze hergroepering?

Met de hergroepering wil Dexia NV het aantal aandelen in omloop rationaliseren, om
rekening te houden met de evolutie van de beurskoers die de laatste jaren werd
vastgesteld, en met het uiterst lage niveau waarop hij momenteel staat (0,04 EUR op 27
januari 2016).
Zodoende zou deze verrichting de mogelijkheid moeten bieden om:
 de volatiliteit van de koers te beperken, vermits het heel lage eenheidsniveau
onvermijdelijk leidt tot een buitensporige volatiliteit; en
 opnieuw tot een eerlijkere verhouding te komen tussen de prijs van het aandeel en
de forfaitaire kosten die de bankinstellingen toepassen voor het bijhouden, het
beheer, de overdracht en de verkoop van de aandelen.

Wat
is
de
hergroeperingsratio?

voorgestelde

De hergroeperingsratio is 1 voor 1.000. Dat betekent dat één nieuw aandeel zal worden
toegekend voor duizend bestaande aandelen.
Voorbeeld: een aandeelhouder die nu 3.000 aandelen bezit, zal 3 nieuwe aandelen krijgen.
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Zal de ISIN-code van de Dexia-aandelen Ja. De ISIN-code van de bestaande aandelen is BE 0003796134 (laatste notering op 3
als gevolg van de hergroepering worden maart 2016). De ISIN-code van de gehergroepeerde aandelen zal BE 0974290224 zijn
gewijzigd?
(eerste notering op 4 maart 2016).

Uit hoeveel aandelen zal het kapitaal Het kapitaal van Dexia N.V. bestaat momenteel uit 30.896.352.895 aandelen. Na de
bestaan na de hergroepering?
hergroepering zullen er 30.896.352 nieuwe aandelen zijn.

Op welke datum zal de hergroepering De hergroepering van aandelen treedt in werking op 4 maart 2016.
van aandelen een feit zijn?

Gebeurt de omwisseling van aandelen Ja. De omwisseling van aandelen zal automatisch plaatsvinden:
automatisch?
- in het aandeelhoudersregister voor de aandelen op naam; en
- op de effectenrekeningen van de houders voor de gedematerialiseerde aandelen.
De omwisseling zal dus gebeuren zonder dat de aandeelhouders zelf iets hoeven te doen.
Voorbeeld: een aandeelhouder die nu 1.000 gedematerialiseerde aandelen (ISIN BE
0003796134) op een effectenrekening heeft staan, zal vanaf 4 maart 2016 vaststellen dat
zijn aandelen werden vervangen door één aandeel (ISIN BE 0974290224).
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Wat zal er gebeuren voor de
aandeelhouders die een aantal aandelen
bezitten dat niet overeenstemt met een
veelvoud van 1.000?

Het aantal nieuwe aandelen dat deze aandeelhouder bezit, zal worden afgerond naar het
lagere gehele getal. De aandeelhouder zal een vergoeding in geld krijgen die overeenstemt
met zijn aandeel in de netto-opbrengst van de verkoop van de gebroken getallen die
werden samengevoegd en verkocht op de markt.
Voorbeelden :
Een aandeelhouder die nu 1.700 aandelen bezit, zal één nieuw aandeel krijgen, samen met
een vergoeding die overeenstemt met de netto-opbrengst van de verkoop op de markt van
7/10 van een nieuw aandeel (dit zijn 700 bestaande aandelen).
Een aandeelhouder die nu 800 aandelen bezit, zal een vergoeding krijgen die overeenstemt
met de netto-opbrengst van de verkoop op de markt van 8/10 van een nieuw aandeel (dit
zijn 800 bestaande aandelen). Hij zal na de hergroepering geen Dexia-aandeel meer
bezitten.

Hoe zal de vergoeding worden bepaald?

Vanaf 4 maart 2016 zullen de fracties van aandelen die zouden ontstaan, worden
samengevoegd door BNP Paribas Fortis, dat door Dexia NV gemachtigd wordt voor deze
verrichting.
BNP Paribas Fortis zal tussen 11 maart en 8 april 2016 (of op elke latere datum als dat
nodig blijkt) instaan voor de verkoop op de markt (Euronext Brussel, Euronext Parijs en
Beurs van Luxemburg) van de nieuwe aandelen die uit de samenvoeging van de gebroken
getallen voortvloeien.
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De netto-opbrengst van de verkoop zal worden verdeeld tussen de bezitters van gebroken
getallen, prorata, zonder extra kosten. In de praktijk is het echter onmogelijk om een
betaling van minder dan een eurocent uit te voeren.
Dexia NV kan evenwel de koers van het aandeel op het moment van de verkoop niet
voorspellen en dus de netto-opbrengst van de verkoop die tussen de bezitters van gebroken
getallen verdeeld zal worden, niet inschatten.

Hoe zal de vergoeding aan de bezitters De aandeelhouders die gedematerialiseerde effecten bezaten, zullen de vergoeding
van gebroken getallen worden betaald?
voor de gebroken getallen automatisch ontvangen op de bankrekening die aan hun
effectenrekening gekoppeld is, zonder dat zij iets hoeven te doen. Deze betaling zal
uiterlijk een maand na de afsluiting van de verkoopperiode gebeuren.
De aandeelhouders die aandelen op naam bezaten, ontvingen van Dexia NV een
schrijven (of zullen dat weldra ontvangen) waarin zij werden verzocht hun bankgegevens
te bevestigen.
- De aandeelhouders van wie de bankgegevens door Dexia NV gekend zijn,
ontvangen de vergoeding voor de gebroken getallen op de rekening in kwestie.
-

De aandeelhouders van wie Dexia NV de bankgegevens niet bezit, zullen aan BNP
Paribas Fortis op het adres cfcm-ecm@bnpparibasfortis.com of op het faxnummer
+32.2.565.42.84, hun bankgegevens moeten meedelen om de vergoeding te kunnen
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ontvangen.
-

De sommen die niet gestort zouden kunnen worden aan de aandeelhouders op
naam van wie Dexia NV geen bankgegevens zou bezitten, zullen worden bewaard
op een bankrekening die daartoe geopend wordt.

Wat kan een aandeelhouder doen als hij Een aandeelhouder die een aantal aandelen bezit dat geen veelvoud van 1.000 is, zou voor
het ontstaan van gebroken getallen zou de hergroepering kunnen kiezen om bestaande aandelen te kopen of te verkopen, teneinde
willen vermijden?
een veelvoud van 1.000 te bekomen en op die manier het ontstaan van gebroken getallen
bij de hergroepering te vermijden.
Dexia NV nodigt zijn aandeelhouders uit om bij hun financiële instelling te informeren
naar de uitvoeringstermijnen en de eventuele transactiekosten die op elke aankoop of
verkoop van effecten van toepassing zijn. De transactiekosten variëren immers afhankelijk
van de bankinstelling waarbij de effectenrekeningen van de aandeelhouders worden
geopend.
Dexia wijst de aandeelhouders voorts op de specifieke kenmerken van de Dexia aandelen
en raadt de aandeelhouders aan om de betreffende rubriek op internet te consulteren:
http://www.dexia.com/FR/actionnaires_investisseurs/informations_actionnaires/caracteristique
s_actions/Pages/default.aspx

Voorbeeld: een aandeelhouder die nu 890 aandelen bezit, zou:
-

110 Dexia-aandelen op de markt kunnen kopen, zodat hij op de registratiedatum (3
maart 2016) 1.000 Dexia-aandelen bezit. Na de hergroepering zal deze
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aandeelhouder dan één nieuw aandeel (ISIN BE0974290224) bezitten; of
-

de 890 aandelen voor de registratiedatum kunnen verkopen. Hij zou dan de
hoedanigheid van aandeelhouder voor de hergroepering verliezen.

Wat gebeurt er voor de aandeelhouders De aandelen op naam en in gedematerialiseerde vorm zullen in het kader van de
die aandelen op naam
en in hergroepering apart worden verwerkt.
gedematerialiseerde vorm bezitten?
Iedere aandeelhouder die aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zou bezitten,
kan ook voor de hergroepering al zijn aandelen of een deel ervan zodanig omzetten dat hij
ze in een en dezelfde vorm bezit.
Voorbeeld: een aandeelhouder die nu 800 aandelen op naam en 500 gedematerialiseerde
aandelen bezit, ontvangt een vergoeding die overeenstemt met de netto-opbrengst van de
verkoop van 8/10 van een nieuw aandeel op de bankrekening die hij aan Dexia NV heeft
meegedeeld, en daarnaast een vergoeding die overeenstemt met de netto-opbrengst van de
verkoop van 5/10 van een nieuw aandeel op de bankrekening die aan zijn effectenrekening
gekoppeld is. Hij zal dus geen aandeelhouder meer zijn.
Indien de aandeelhouder voor de verrichting beslist om zijn 800 aandelen op naam om te
zetten in gedematerialiseerde aandelen, zal hij 1.300 gedematerialiseerde aandelen hebben
en één nieuw aandeel en een vergoeding ontvangen die overeenstemt met de nettoopbrengst van de verkoop van 3/10 van een nieuw aandeel.

Verandert

een

hergroepering

van Na de hergroepering zal de koers van het aandeel waarschijnlijk mechanisch stijgen in
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verhouding tot de vermindering van het aantal aandelen in omloop.
Dexia NV kan echter de evolutie van de koers van het aandeel niet voorspellen en dus niet
garant staan voor de gevolgen van de verrichting voor de beurskoers.
Voorbeeld: met een hergroeperingsratio van 1.000 en een slotkoers op 3 maart 2016 van
0,04 EUR zou de nieuwe koers van het aandeel – buiten externe omstandigheden en
evolutie van de koers als gevolg van andere factoren – 40 EUR bedragen na de
hergroepering op 4 maart 2016.

Verandert een hergroepering van De waarde van de portefeuille van de aandeelhouder wordt door de hergroepering van
aandelen de waarde van de portefeuille aandelen niet gewijzigd.
van de aandeelhouder?
Na de verrichting heeft de aandeelhouder minder aandelen in portefeuille, maar de waarde
per aandeel neemt evenredig toe.
Voorbehoud moet worden gemaakt voor de aandeelhouders die minder dan 1.000 Dexiaaandelen zouden bezitten en die na de hergroepering hun hoedanigheid van aandeelhouder
zouden verliezen.
Dexia wijst de aandeelhouders voorts op de specifieke kenmerken van de Dexia aandelen
en raadt de aandeelhouders aan om de betreffende rubriek op internet te consulteren:
http://www.dexia.com/FR/actionnaires_investisseurs/informations_actionnaires/caracteristique
s_actions/Pages/default.aspx

Voorbeeld : een aandeelhouder die 1.000 aandelen bezit aan 0,04 EUR per aandeel, zou na
de hergroepering één aandeel bezitten aan 40 EUR (onder voorbehoud van de evolutie van
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de beurskoers).
De belangrijkste data van de hergroepering van aandelen zijn de volgende:

Wat zijn de belangrijkste data van de
hergroepering van aandelen?

-

-

29 januari 2016: publicatie van het persbericht dat de hergroepering aankondigt;
29 januari – 3 maart 2016: periode voor de verkoop en aankoop van aandelen van
Dexia NV, om het ontstaan van gebroken getallen te vermijden;
3 maart 2016: registratiedatum;
4 maart 2016: inwerkingtreding van de hergroepering van aandelen;
4 maart 2016 – 11 maart 2016: samenvoeging van vroegere aandelen die gebroken
getallen vormen, tot nieuwe aandelen;
11 maart 2016 tot 8 april 2016 (of elke latere datum): verkoop op de markt door
BNP Paribas Fortis van de nieuwe aandelen die voortvloeien uit de samenvoeging
van gebroken getallen, en verdeling van de netto-opbrengst van de verkoop, naar
rata, onder de houders van gebroken getallen;
Toekenning van een vergoeding in geld binnen een periode van niet meer dan één
maand vanaf de uitvoering van de verkoop (de aandeelhouders op naam dienen
hiervoor hun exacte bankgegevens aan BNP Paribas Fortis meegedeeld te hebben).
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