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Persbericht 
 
 
Partnership tussen Crédit Mutuel-CIC - Dexia 

 
 
De groepen Crédit Mutuel-CIC en Dexia kondigen de ondertekening aan van een overeenkomst 
over de creatie van een technisch partnership. Het gaat om de commerciële bankactiviteit van 
Dexia Crédit Local voor zijn klanten van de openbare sector in Frankrijk.  
 
Het partnership betreft het aanbieden van een commercieel bankplatform en de bijbehorende 
functionaliteiten, een service die momenteel en nog tot eind 2012 geleverd wordt door Crédit du 
Nord. 
 
Dankzij het technisch platform van de groep Crédit Mutuel-CIC, geniet de groep Dexia van 
uitstekende bankdiensten, waardoor ze haar klanten een uitgebreid en performant dienstenpakket 
kan aanbieden.  
 
Dit partnership is een eerste stap in een technische samenwerking tussen de 2 groepen. De 
gesprekken worden verdergezet met als doel de voorwaarden vast te leggen die moeten toelaten 
om dit akkoord uit te breiden met nieuwe projecten die de banden tussen de twee groepen nog 
zullen versterken.  
 
 
 
 
 
* Dexia is een beursgenoteerde onderneming. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan de transparantievoorschriften voor 
beursgenoteerde ondernemingen. 
 
 
 

Crédit Mutuel-CIC, een toonaangevende Franse handelsbank. CM5-CIC is een van de grootste bankgroepen die diensten verleent aan 
particulieren. De groep heeft 4 000 kantoren en omvat de Fédérations du Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-est, Ile de France, 
Savoie-Mont Blanc en Midi-Atlantique, de Caisse fédérale de Crédit Mutuel en de Banque Fédérative du Crédit Mutuel. CM5-CIC 
controleert via de BFCM de Franse en buitenlandse dochters in zijn belangrijkste activiteitsdomeinen (verzekeringen, bank, informatica...), 
waaronder Targo Bank (in Duitsland), CIC Iberbanco (in Frankrijk) en Cofidis (in Frankrijk, België, Spanje en Portugal). De Groep heeft 
een van de meest solide balansen qua solvabiliteit en liquiditeit. Op 30 juni 2010 beheerde ze 410 miljard euro aan spaardeposito's en 
228 miljard euro aan uitstaande kredieten. In 2009 boekte CM5-CIC een nettoresultaat van 1,435 miljard euro.  

 
Dexia is een Europese bank die op 30 juni 2010 ongeveer 35 200 werknemers telde. Op dezelfde datum bedroeg het kern eigen vermogen 
19,0 miljard EUR. De Groep is vooral actief op het vlak Retail en Commercial Banking in Europa, vooral in België, Luxemburg en Turkije en 
op Public and Wholesale Banking met een aanbod van omvattende bancaire en financiële oplossingen voor lokale openbare besturen. 
Asset Management & Services omvat asset management, investor services en verzekeringen, onder meer ten behoeve van de klanten van 
de andere twee metiers. De diverse metiers staan in voortdurende interactie met elkaar om de klanten nog beter van dienst te zijn en om 
de commerciële activiteit van de Groep te ondersteunen. Voor meer inlichtingen: www.dexia.com 

  

Contact CM-CIC 
 

Bruno Brouchiquan : 01 45 96 92 20 
Marc Vannini : 01 45 96 92 22 

 

Contact  Dexia 
 

Brussel : +32 2 213 50 81 
Parijs : +33 1 58 58 86 75 

 
 


