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Dexia en Helaba ondertekenen een overeenkomst voor de verkoop van Dexia 
Kommunalbank Deutschland 

 

Dexia en Helaba delen vandaag mee dat zij een overeenkomst hebben ondertekend die Helaba in 
staat stelt om alle aandelen in Dexia Kommunalbank Deutschland (DKD) te kopen voor een totaal 
bedrag van 352 miljoen EUR. 

Dexia Crédit Local zal via zijn bijkantoor in Dublin zijn aandelen in DKD verkopen nadat het 
daarvoor alle reglementaire goedkeuringen heeft gekregen. De transactie zal naar verwachting 
tijdens het tweede kwartaal van 2019 worden afgerond. Ze zal een niet-materieel impact op 
Dexia’s solvabiliteit hebben en zal de balans met ongeveer 15 % doen krimpen. Gedetailleerde 
financiële impacts zullen na afsluiting bekendgemaakt worden. Ingevolge de transactie zal Dexia 
tevens, met ingang van de datum van afsluiting van de verkoop, zijn Letters of Support aan DKD 
opzeggen. 

“De verkoop van DKD is een belangrijke mijlpaal in de geordende resolutie van de groep Dexia” 
aldus Wouter Devriendt, CEO van Dexia. “Na de verkoop van onze bankactiviteiten in Israël en de 
sluiting van het bijkantoor van Dexia Crédit Local in Portugal eerder dit jaar, zal de verkoop van 
onze Duitse dochter de geografische voetafdruk van Dexia verder verkleinen en de 
vereenvoudiging van de Groep versnellen. Ik wens mijn collega’s bij DKD te bedanken voor hun 
volgehouden professionele inzet tijdens dit verkoopproces en de vaak moeilijke jaren binnen de 
groep Dexia.” 

“Wij zijn blij met de overname van DKD, omdat dit ons de kans biedt om onze positie als 
toonaangevende emittent van Pfandbriefe te versterken en ons tot een sterkere speler maakt in de 
openbare financiële sector” aldus Herbert Hans Grüntker, CEO van Helaba. 

 

OVER DKD 

Dexia Kommunalbank Deutschland is een bankplatform voor covered bonds dat in Duitsland 
verschillende bankproducten en -diensten levert. Sinds 2012 werd het, in overeenstemming met 
het geordende resolutieplan van Dexia, in run-off beheerd. De onderneming, opgericht in 1991, 
werd in 1995 door Dexia Crédit Local overgenomen en werkt vanuit haar hoofdkantoor in Berlijn. 
Ze heette vroeger Dexia Hypothekenbank Berlin AG en werd in februari 2006 omgedoopt tot Dexia 
Kommunalbank Deutschland.  
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OVER DEXIA 

Dexia is een bankinstelling die voor 99,6% in handen is van de Belgische en Franse Staat en die 
rechtstreeks onder prudentieel toezicht staat van de Europese centrale bank binnen het kader van 
het SSM (Single Supervisory Mechanism). Sinds de start van de geordende resolutie in december 
2012 heeft Dexia als opdracht de restactiva te beheren in een uitdoofscenario en om tegelijk de 
belangen van de aandeelhouders en garantie-verstrekkers te beschermen. Het moederbedrijf van 
de Groep, Dexia nv, is een naamloze vennootschap en financiële onderneming naar Belgisch 
recht. Dexia Crédit Local, gevestigd in Frankrijk, is de belangrijkste operationele entiteit van de 
Groep. Op 30 juni 2018 telde Dexia 808 werknemers en bedroeg het balanstotaal 168 miljard 
EUR. 

Meer informatie over Dexia is beschikbaar op www.dexia.com. 

 

OVER HELABA 

Groep Helaba, een toonaangevende bank uit de Duitse financiële hoofdstad Frankfurt, heeft 
ongeveer 6 100 mensen in dienst en beheert voor 172 miljard EUR aan activa. Ze biedt 
ondernemingen, banken en institutionele beleggers een compleet one-stop aanbod van financiële 
diensten aan. Helaba verstrekt innoverende, hoogwaardige financiële producten en diensten voor 
Sparkassen. 

Als centrale bank voor de Sparkassen van Hessen, Thüringen, Noordrijn-Westfalen en 
Brandenburg, vormt Helaba een sterke partner van ongeveer 40 % van de Duitse Sparkassen. 
Helaba is tevens de regionale marktleider in retail banking via haar dochter Frankfurter Sparkasse 
en is actief in direct banking via 1822direkt. Landesbausparkasse Hessen-Thüringen, de 
onafhankelijke divisie voor woon- en spaarkredieten van Helaba, speelt de Sparkassen uit als 
commerciële partner en is marktleider in zowel Hessen als Thüringen. WIBank, dat deel uitmaakt 
van de business unit Openbare ontwikkeling en Infrastructuur van Helaba, ondersteunt 
ontwikkelingsprogramma’s voor de deelstaat Hessen. Helaba is ook actief in vele domeinen van 
het openbare leven door sponsoring van vernieuwende culturele, educatieve, ecologische, 
sportieve en sociale projecten. 
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