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Ondertekening van een akkoord over de verkoop van Dexia Asset 
Management 
 
 
 
Dexia maakt vandaag bekend dat het met New York Life Investments een akkoord heeft 
ondertekend over de verkoop van Dexia Asset Management, nadat het op 19 september 2013 met 
exclusieve onderhandelingen was gestart. De omvang van de transactie omvat 100% van de 
aandelen van Dexia in Dexia Asset Management en zal gerealiseerd worden voor een vaste prijs 
van 380 miljoen EUR. 
 
Dexia Asset Management, een belangrijke speler in vermogensbeheer, met centra in Brussel, 
Parijs, Luxemburg en Sydney, heeft in de afgelopen 20 jaar een belangrijke aanwezigheid in 
Europa en op de internationale markten opgebouwd. Dexia Asset Management heeft 74 miljard 
EUR activa onder beheer op 31 juli 2013 en biedt beleggingsoplossingen aan in alle activaklassen 
aan gediversifieerde cliënten in 25 landen. Dexia Asset Management heeft in de voorbijen jaren 
meerdere onderscheidingen ontvangen voor haar complete productassortiment. Bekend voor zijn 
expertise in de fundamentele en kwantitatieve strategieën, heeft het ook een sterke reputatie 
opgebouwd in asset allocatie oplossingen op maat. Het wordt erkend als een pionier in DVI 
(Duurzaam en Verantwoord Investeren) en in gereguleerde alternatieve beleggingen. 
 
New York Life Investments, een volledige dochtermaatschappij van New York Life Insurance 
Company, is een vooraanstaande  maatschappij voor het beheer van investeringen, met 388 
miljard USD beheerd vermogen op 31 juli 2013. New York Life Investments was tijdens het 
oorspronkelijk veilingproces één van de finale mededingers. New York Life Investments is een 
solide financiële en operationele partner die de commerciële ontwikkeling van Dexia Asset 
Management kan ondersteunen. Bovendien is Dexia overtuigd van de capaciteiten van New York 
Life Investments om een succesvolle afronding van de overeenkomst tot een goed einde brengen. 
 
De afronding van deze transactie blijft onderworpen aan de goedkeuring van de regelgevende 
instanties. Dexia zal de impact van de verkoop op zijn financiële staten en zijn reglementaire ratio's 
toelichten bij het afronden van de transactie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie: www.dexia.com 
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