
Samenvatting
 
 
Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het Basisprospectus en iedere 
beslissing om in de Warranten te investeren moet gebaseerd zijn op de zorgvuldige bestudering van 
het volledige Basisprospectus samen met de documenten geïncorporeerd via verwijzing en de 
informatie in de relevante Definitieve Voorwaarden. De Emittent kan niet louter op basis van de 
samenvatting of de vertaling ervan burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, behalve als de 
inhoud ervan misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zijn samen met de andere delen van het 
Prospectus wordt gelezen. In geval er een vordering in verband met de informatie in dit Prospectus 
voor een rechtbank van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (een “EER Staat”) 
gebracht wordt kan de aanklager, volgens de nationale wetgeving van die EER Staat, mogelijk 
verplicht zijn om de kosten te dragen van de vertaling van het Prospectus vóór de wettelijke 
procedures worden opgestart. 
 
De woorden en uitdrukkingen gedefinieerd in het Basisprospectus hebben in deze samenvatting 
dezelfde betekenis. 
 
 
Emittent: 
 

Dexia Bank België NV is een naamloze vennootschap opgericht 
naar Belgisch recht en ingeschreven onder het nummer 
0403.201.185. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 
Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België.  
 

Groep: Dexia Bank België NV is voor 99.9% in handen van Dexia NV, een 
naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht en 
ingeschreven onder het nummer 0458.548.296. Haar 
maatschappelijke zetel is gevestigd te Rogierplein 11, B-1210 
Brussel, België. Dexia NV is genoteerd op de Euronext Stock 
Exchange in Parijs en in Brussel en op de Luxembourg Stock 
Exchange. 
 

Warranten: 
 

Elke warrant aangeboden in het kader van dit Basisprospectus en de 
relevante Definitieve Voorwaarden. 
 

Vorm en coupures van de 
Warranten : 
 

De Warranten worden vertegenwoordigd door een tijdelijke global 
warrant (de “Global Warrant”) die de Warranten aan toonder 
vertegenwoordigt. De Global Warrant zal neergelegd worden op de 
Uitgiftedatum bij de Emittent en zal niet omruilbaar zijn voor 
definitieve Warranten. De Emittent zal geen kosten of 
vergoedingen aanrekenen voor Warranten die aangehouden worden 
op een effectenrekening bij de Emittent of voor de opening van 
dergelijke effectenrekening. 
 

Uitoefeningsperiode: De Warranten kunnen uitgeoefend worden gedurende de 
Uitoefeningsperiode. Bijgevolg is het verkopen van de Warrant 
vóór de Uitoefeningsdatum via de secundaire markt de enige 
manier voor de Warranthouder om waarde te realiseren op zijn 
Warrant. 
 

Aanbod: 
 

De Warranten worden aangeboden ter intekening zoals beschreven 
in de relevante Definitieve Voorwaarden aan de relevante 
Uitgifteprijs (inclusief de Commissie). De Emittent heeft het recht 
om, al naar gelang de omstandigheden, de Inschrijvingsperiode 
vervroegd te beëindigen indien het maximum bedrag van de uitgifte 
van Warranten werd bereikt of indien de dan geldende 
marktvoorwaarden een negatieve impact hebben op het belang van 
de Emittent. 
 

Inschrijvingsperiode: De inschrijvingsperiode zoals bepaald in de relevante Definitieve 



 Voorwaarden. 
 

Uitgifteprijs: 
 

De uitgifteprijs zoals bepaald in de relevante Definitieve 
Voorwaarden. 
 

Onderliggende Waarde: 
 

De onderliggende waarde zoals bepaald in de relevante Definitieve 
Voorwaarden. 
 

Status van de Warranten: 
 

De Warranten vestigen directe, onvoorwaardelijke, niet 
achtergestelde en niet door zekerheden gedekte  verplichtingen van 
de Emittent en bevinden zich op elk moment in rang pari passu, 
zonder enige voorkeur onderling. De betalingsverplichtingen van 
de Emittent onder de Warranten bevinden zich op elk moment in 
gelijke rang met alle andere, zowel huidige als toekomstige niet 
door zekerheden gedekte en niet achtergestelde verplichtingen, 
tenzij bij wet anders is bepaald. In het bijzonder zullen de 
Warranten niet gewaarborgd worden door de Onderliggende 
Waarde waarop dergelijke Warranten betrekking hebben.  
 

Bestemming van de 
opbrengsten: 
 

De netto opbrengsten van de uitgifte van de Warranten zullen 
worden gebruikt voor het beheer van de risico’s die voortvloeien uit 
het uitgeven van de Warranten door de Emittent. Het uitgeven van 
Warranten zal sommige kosten en publiciteitsvergoedingen met 
zich mee brengen, die geschat worden op ongeveer EUR 25,000. 
 

Toepasselijk recht en de 
Bevoegde Rechtbanken: 
 

Het Aanbod en de Warranten zijn onderworpen aan Belgisch recht. 
Alle geschillen die voortkomen uit of in verband met dit Aanbod en 
de Warranten zullen uitsluitend onderworpen worden aan de 
hiervoor bevoegde rechtbanken in Brussel. 
 

Risk Factors: 
 

Potentiële kopers van de hierbij aangeboden Warranten zouden bij 
het nemen van een investeringsbeslissing, onder andere en in het 
licht van hun financiële toestand en investeringsdoeleinden, zeer 
zorgvuldig alle documentatie in dit document na moeten gaan en in 
het bijzonder de risicofactoren die uiteengezet worden in het 
Basisprospectus. 
Deze omvatten risicofactoren die betrekking hebben op de 
Warranten, zoals (i) de invloed van de trading- of 
indekkingstransacties van de Emittent op de Warranten, (ii) de 
indekkingstransacties tegen het marktrisico, (iii) aanpassingen, (iv) 
de mogelijke illiquiditeit van de Warranten op de secundaire markt, 
(v) mogelijke belangenconflicten, (vi) liquiditeitsrisico, of (vii) 
informatie na de uitgifte. Ze omvatten ook de risicofactoren met 
betrekking tot de Emittent, zoals (i) de economische 
omstandigheden, (ii) het operationele risico, (iii) het kredietrisico, 
(iv) het marktrisico, (v) het liquiditeitsrisico, (vi) het verminderen 
van de ratings en (vii) de risico’s ten gevolge van de crisis op de 
internationale financiële markten. 
 
Warranten impliceren een hoge risicograad en investeerders moeten 
bereid zijn om een totaal verlies van de aankoopprijs van hun 
Warranten te dragen. Het zich voordoen van schommelingen of het 
zich niet-voordoen van voorziene schommelingen in de prijs van 
het onderliggende aandeel zal de waarde van de Warranten 
disproportioneel beïnvloeden en kan ertoe leiden dat de Warranten 
waardeloos worden. Kopers van Warranten lopen het risico om hun 
volledige investering te verliezen indien het aandeel dat 
onderliggend is aan de Warranten niet presteert zoals verwacht. 
Verder kunnen de risico’s de volgende omvatten: interestrisico, 
wisselrisico, de tijdswaarde en politieke risico’s. De Warranten 



geven de Warranthouder geen recht op het ontvangen van een 
couponbetaling of een dividendopbrengst en vestigen aldus geen 
regelmatige bron van inkomsten. Mogelijke verliezen met 
betrekking tot een investering in de Warranten kan bijgevolg niet 
gecompenseerd worden met andere inkomsten van de Warranten.  
 
Potentiële kopers van Warranten zouden ervaring moeten hebben 
met betrekking tot opties en optietransacties, ze zouden de risico’s 
moeten begrijpen van de transacties met betrekking tot de relevante 
Warranten en ze zouden enkel tot een investeringsbeslissing 
moeten komen na zorgvuldig onderzoek, samen met hun financiële 
en fiscale adviseurs, van de geschiktheid van dergelijke Warranten 
in het licht van hun specifieke financiële toestand. 
 
Zie de sectie “Risicofactoren” in het Basisprospectus.  
 
 

 


